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•  بقلم: رئي�س التحرير 

داأبت قوى ال�صر والظالم منذ بزو فجر ال�صالم 
الكفيلة  ال�صبل  عن  البحث  على  ه��ذا  يومنا  واىل 
بالق�صاء على ال�صالم او على اقل تقدير التقليل من نفوذه على 
اتباعها فلم ترتك و�صيلة ال واتبعتها يف �صبيل حتقيق غاياتها 

تلك.
وقد باءت جميع تلك اجلهود يف الزمنة الغابرة بالف�صل ب�صبب 
نباهة ومعرفة اهل ال�صالم بتلك املخططات ولكن العداء مل 
يقفوا عند حد معني ومل يقف ذلك الف�صل عائقا يف طريقهم 
وظلت حماولتهم واأ�صاليبهم ترتى وتتنوع يف �صبيل الو�صول اىل 

ما ي�صبون اليه.
ويف احد الفالم الجنبية عّب قوى الظالم ب�صكل وا�صح عن 
ومناوئيها،  اعدائها  من  النيل  يف  والناجح  اجلديد  ا�صلوبها 
الكرة  انحاء  كل  عّم  ف�صائي  غزو  عن  الفيلم  ذلك  ويتحدث 
الر�صية وحجب عن النا�ض نور ال�صم�ض وراحت جيو�ض ذلك 
الغزو تدمر كل من يقف يف طريقها من جمال وتقدم وح�صارة، 
والعدوانّية  بالهمجّية  الغزو  ذل��ك  اتباع  لت�صوير  حماولة  يف 
املفرطة حتى مع الذين يرحبون بهم او يريدون ان ينظموا اليهم 

من ابناء الر�ض.
وبعد ذلك جرت عدة حماولت للق�صاء على الراأ�ض او القيادة 
لذلك الغزو باعتبار ان الق�صاء على الراأ�ض �صيوؤدي اىل الق�صاء 
على كامل جي�ض الغزو ، وا�صتمرت املحاولت الفا�صلة وكاد الياأ�ض 
يدب يف نفو�ض اهل الر�ض ) واعني بهم اعداء ذلك اجل�صم 
الغريب( حتى ظهر اأخريا من يحمل احلل الناجح واملتمثل يف 
وراح  الداخل  من  وتدمريه  الغريب  اجل�صم  قلب  اىل  الدخول 
العمل ي�صري على قدم و�صاق من اجل حتقيق ذلك، وقد جنحوا 
وتخل�صوا من ذلك اجل�صم الغريب وجيو�صه الجرامية التي ل 

تعرف للرحمة طريقا.
ويف حقيقة الأمر فاإن جممل الفكرة التي يحملها ذلك الفيلم 

تتمحور حول ال�صالم وو�صوله اىل �صتى بقاع الر���ض، وعدم 
متكن العداء من �صده او الوقوف يف وجهه ملا يحمله من قوة 
فكرية وعلمية وان�صانية جتعل النفو�ض الطيبة تنجذب اليه ول 
تتوانى عن اللحاق به وترك املعتقدات غري ال�صحيحة التي كانوا 

يعتنقونها.
�صتى  لهم ذل��ك، فحاولوا حم���اولت  ي��ُرق  الع���داء مل   ولكن 
وباأ�صاليب متنوعة حتى جنحوا اخريا يف الو�صول اىل ال�صيغة 
التي متكنهم من النجاح وتتمثل عب الت�صلل اىل البيت ال�صالمي 
وتدمريه من داخله وعب ابنائه انف�صهم، وهذا ما حتقق على 
ار�ض الواقع وما يجري اليوم على ار�ض البالد ال�صالمية خري 

�صاهد ودليل على ذلك.
التاريخ قليال ويتمعن يف بع�ض �صفحاته وعلى  وال��ذي يراجع 
راأ�صها ال�صفحة الرهابية املتمثلة بتنظيم القاعدة واذنابه يجد 
الكالم الآن��ف ل يبعد عن ال�صواب قيد األة، ويكت�صف تلك 
اخليوط التي تتاآمر على ال�صالم من داخله، كما يتمكن من 
التمييز بني العارف من تلك اخليوط مبا يجري وما يعمل وبني 
من ل يعرف �صيئا اإا هو تابع ماأخوذ من تالبيبه عب ال�صيطرة 

على فكره من جهة وال�صيطرة على مقدراته من جهة اخرى.
وقد كان لبع�ض اجلهات العالمية دور وا�صح وكبري يف حتقيق 
اهداف العداء تلك يف مقابل �صعف العالم الذي ي�صعى اىل 
املحافظة على ال�صالم، المر الذي يدعو جميع ابناء ال�صالم 
اىل مراجعة �صاملة وقراءة متفح�صة اىل كل ما جرى يف تاريخنا 
ال�صاحة  على  اليوم  يجري  ما  واىل  منه  العبة  واخ��ذ  ال�صابق 
ال�صالمية برمتها حلث اخلطى والعودة بالإ�صالم اىل م�صاره 
ال�صحيح للوقوف اما خمططات العداء من جانب والتعريف 
به وب�صورته احلقيقية الن�صانية الرحيمة البعيدة عن ا�صاليب 
الق�صر والقوة والقتل والقتتال وغريها من ال�صاليب التي زرعها 

الدخالء على ال�صالم يف نفو�ض الآخرين. 

ء
ال

خ
د

ال
ع 

زر

3�شعبان املعظم   1434ه��



�سهرية ت�سدر عن �سعبة االإعالم  الدويل يف ق�سم االإعالم

امل�سرف العام
   

مدير االدارة
  
رئي�ض التحرير
  
مدير التحرير
 

�سكرتري التحرير
 
هيئة التحرير

    
     
االإ�سراف اللغوي والفكري
     

املرا�سلون
      

    
ت�سوير

        
ت�سميم

  

التن�سيد االإلكوين
  

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

اليد االإلكوين
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com

الطبع والتوزيع
      

      
     

    
     

مالحظة:
        

   

ديوان الوقف ال�سيعي

12

16

16

38
 اطفالنا في الغرب

 بين الثوابت الدينية
وفوضى الحرية

 في رحاب الحسين
 القرآن الكريم باب لكل
علم وتبيان لكل شىء

29

28



العدد �سعبان املعظم هـ

41

 طلبة المراحل
 المنتهية والتخطيط

المستقبلي

4146
 لقاء مع الدكتور حبيب

 الطرفي عضو لجنة الصحة
والبيئة في مجلس النواب

64

4653



 رئي�ض ديوان الوقف ال�سيعي اإماما للم�سلني ب�سالة موحدة يف ن�سب ال�سهيد 

 اإجناز م�سروع تو�سعة الركن انوبي ال�سرقي لل�سحن العلوي ال�سريف 
اأنهت الكوادر العاملة يف ق�شم ال�شوؤون الهند�شية والفنية اجناز 
اأعمال م�شروع تو�شعة الركن اجلنوبي ال�شرقي لل�شحن ال�شريف 
وذلك بتنفيذ مبا�شر من ق�شم ال�شوؤون الهند�شية والفنية يف العتبة 
حتت  طابقني  من  امل�شروع  ه��ذا  يتاألف  حيث  املقد�شة  العلوية 
االأر���س ي�شتمالن على جماميع من الغرف وقاعة للمحا�شرات 
واالجتماعات ومعر�س �شوري مل�شاريع العتبة التي هي قيد التنفيذ 

كما ي�شتمالن على جمموعة �شحية وم�شلى.
ال�ُشعب  كل  ال�شتيعاب  خ�ش�س  قد  امل�شروع  اإن  ذك��ره  واجلدير 
التابعة لق�شم ال�شوؤون الهند�شية والفنية بجميع وحداتها لغر�س 
انتقالها اإليه واإخالء االأماكن التي كانت ت�شغلها �شابقا يف حميط 

العتبة املقد�شة. 

باإمامة معايل رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي �شماحة ال�شيد �شالح 
احليدري اأقيمت يوم اجلمعة 524 �شالة موحدة يف مبنى ن�شب 
مع  متا�شيا  امل�شلني  من  كبري  جمع  بح�شور  بغداد  يف  ال�شهيد 

مبادرة دولة رئي�س الوزراء االأ�شتاذ نوري املالكي .
وقال م�شدر اعالمي بالديوان ان ال�شالة التي ح�شرها ف�شيلة 
رئي�س ديوان الوقف ال�شني الدكتور احمد عبد الغفور ال�شامرائي 
من  كبري  وجمع  ودينية  �شيا�شية  �شخ�شيات  م�شاركة  �شهدت 
امل�شلني مو�شحًا ان معايل رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي �شماحة 
ال��والدة  كلمته اىل ذك��رى  ال�شيد �شالح احليدري تطرق خالل 
رائع  من��وذج  ان��ه  موؤكدا  ال�شالم(  )عليه  علي  لالمام  املباركة 
لالإن�شانية واالإخوة احلقيقة مبينا ان االإمام علي )عليه ال�شالم( 
ترك لنا ارثًا كبريا من االأحاديث التي تدعو اىل االإخوة والت�شامح 
والوحدة واالإن�شانية التي نحن باأم�س احلاجة لها اليوم موؤكدا اننا 
وخالل ذكرى الوالدة العطرة نرفع اأ�شواتنا عالية با�شم العراق 
و�شعبه واأ�شاف احليدري ان يف كل اأزمة يراد منها اإ�شعال الفتنة 
الطائفية بني اأبناء ال�شعب العراقي يقف ديوانا الوقفني ال�شيعي 
وال�شني موقفا موّحدا �شد دعاة الفتنة مو�شحا انه مهما حاول 
االإرهاب لن ي�شتطيع اأبدا ان يفرق ال�شعب العراقي م�شريا اىل ان 
املرجعية الدينية توؤكد دوما عدم وجود اأية فتنة بني ال�شيعة وال�شنة 
بالعراق بل توجد ازمة �شيا�شية يراد منها احل�شول على مكا�شب 
لذلك ي�شعى البع�س اىل اللعب على وتر الطائفية ، من جهته �شدد 

رئي�س ديوان الوقف ال�شني الدكتور احمد عبد الغفور ال�شامرائي 
على �شرورة قطع الطريق امام كل من يدعو اىل الطائفية موؤكدا 
اأوا�شر  وتوطيد  الفرقة  ونبذ  والتكاتف  التما�شك  �شرورة  على 
املحبة وال�شالم داعيا اأ�شحاب املنابر كافة �شواء كانت �شيا�شية 
او دينية او اإعالمية اىل تبني منهج الكلمة الطيبة واالبتعاد عن 

دعوات التحري�س والفتنة الن ال�شعب العراقي �شعب واحد مهما 
حاول االإرهاب تفرقته وا�شاف ان امل�شلني خرجوا من ال�شالة 
وهم يبتهلون اىل اهلل -تعاىل - باأن يعم االأمن وال�شالم يف ربوع 

العراق احلبيب .
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 ال�سحن احل�سيني 
ال�سريف ي�سهد انطالق 
فعاليات مهرجان ربيع 

ال�سهادة التا�سع  

ي�شهد ال�شحن احل�شيني ال�شريف يوم غد الثالثاء انطالق 
التا�شع  العاملي  الثقايف  ال�شهادة  ربيع  مهرجان  فعاليات 
مب�شاركة 240 �شخ�شية متثل 52 دولة عربية واجنبية هذا 
ما �شّرح به ع�شو اللجنة التح�شريية للمهرجان احلاج علي 

كاظم �شلطان ملوقع االعالم الدويل .
وا�شاف �شلطان: يت�شمن منهاج اليوم االول افتتاح املهرجان 
الذي �شيكون يف ال�شاعة الرابعة والن�شف ع�شرا يف ال�شحن 
احلكيم  الذكر  اآي��ات  من  عطرة  بتالوة  ال�شريف  احل�شيني 
تعقبها كلمة االمانتني العامتني للعتبتني املقد�شتني احل�شينية 
املقد�شة  العبا�شية  للعتبة  العام  االم��ني  يلقيها  والعبا�شية 
�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف ثم كلمة لرئي�س ديوان الوقف 
ال�شيعي �شماحة ال�شيد �شالح احليدري من بعدها ق�شيدة 
�شعر عربي يف حق االمام احل�شني -عليه ال�شالم- ومن ثم 
كلمات ل�شخ�شيات من الوفود امل�شاركة ثم يتوجه الوفود اىل 
معر�س الكتاب يف �شحن العقيلة زينب -عليها ال�شالم-الذي 
ي�شم م�شاركات الكرث من مائتي موؤ�ش�شة ودار ن�شر من بلدان 
خمتلفة، ا�شافة اىل جل�شة لقاء للوفود امل�شاركة �شتعقد يف 
اأم�شية  تليها  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  يف  الزائرين  مدينة 
داخل  من  الدوليني  ال��ق��ّراء  من  نخبة  يحييها  اوىل  قراآنية 
العراق وخارجه يف �شحن ابي الف�شل العبا�س -عليه ال�شالم-
اليوم  التا�شعة م�شاء وبها يكون اختتام فعاليات  ال�شاعة  يف 

االول للمهرجان.
بن�شخته  العاملي  الثقايف  ال�شهادة  ربيع  مهرجان  ان  يذكر 
التا�شعة ينعقد حتت �شعار االمام احل�شني -عليه ال�شالم- مثل 
اعلى ودعوة ح�شنى، ومبنا�شبة ذكرى والدة االمام احل�شني 
عليه ال�شالم واالنوار املحمدية يف �شهر �شعبان اخلري للمدة 

من 3 – 7 �شعبان اخلري .

 
  

 دور ن�سر خمتلفة ت�سارك يف معر�ض كربالء 
الدويل التا�سع للكتاب  

يف  للم�شاركة  طلبات  قدمت  التي  الن�شر  دور  من  عدد  و�شل 
واملن�شوي  التا�شعة،  بدورته  للكتاب  ال��دويل  كربالء  معر�س 
�شمن فعاليات مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي التا�شع 
والذي تقيمه ومتوله العتبتان املقد�شتان احل�شينية والعبا�شية، 
حيث �شي�شارك اكرث من 400 دار ن�شر ووكالة، و يعقد  املهرجان 
حتت �شعار ) االأمام احل�شني مثل اأعلى ودعوة ح�شنى(، والذي 
�شتنطلق فعالياته يف االأول من �شعبان 1434ه� وي�شتمر لغاية 

اخلام�س ع�شر من ال�شهر.
وقال مدير املعر�س وع�شو اللجنة التح�شريية للمهرجان ال�شيد 
مي�شر احلكيم . " متت املوافقة على قبول اكرث من 190 دار 
ووكالة �شملت 13 دولة، وتوزعت على 77 دارًا من لبنان و 34 
من م�شر و 25 من اي��ران و 13 من �شوريا و 6 من االردن و 
االمريكية  املتحدة  الواليات  لكل من  واثنتني  بريطانيا  5 من 
واململكة العربية ال�شعودية واجلزائر والهند ودار واحدة لكل 
من البحرين واالإمارات العربية املتحدة م�شافًا لها 53 دارًا من 
البلد امل�شيف العراق، و �شتعر�س هذه الدور والوكاالت كتبها 

على م�شاحة تبلغ 3440 م² ".

واأو�شح ال�شيد مي�شر احلكيم " من بني هذه امل�شاركات �شتكون 
م�شاركة العتبات املقد�شة داخل العراق وخارجه منها العتبة 
املقد�شتني،  والعبا�شية  والعتبتني احل�شينية  املقد�شة،  العلوية 
يف  املقد�شة،  الع�شكرية  والعتبة  املقد�شة،  الكاظمية  والعتبة 
ايران،  يف  العظيم،  عبد  �شاه  ملرقد  العامة  واالمانة  العراق، 
ا�شافة اىل املزارات الدينية يف العراق ، وكلٌّ من مزار ر�شيد 
الهجري وميثم التمار وم�شجد ال�شهلة يف الكوفة ومزار �شلمان 
املحمدي".وفيما يتعلق بالكتب التي الي�شمح بعر�شها بنّي مي�شر 
" ان الكتب التي تدعو اىل ال�شاللة وال�شبهة واجلن�س والكتب 
التي متجد البعث البائد، كلها ممنوعة من العر�س يف هذا 
املعر�س، مبينا يف الوقت ذاته ان املعر�س �شي�شمل التخ�ش�شات 
كافة".ويذكر اأن مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي التا�شع 
تقيمه ومتوله ب�شكل كامل االأمانتان العامتان للعتبتني  املقد�شتني 
احل�شينية والعبا�شية منذ تاأ�شي�شه  قبل ثماين �شنوات مبنا�شبة 
عليه  واآله  اهلل  -�شلى  االأع��ظ��م  الر�شول  �شبط  مولد  ذك��رى 
و�شلم- االإمام اأبي عبد اهلل احل�شني واأخيه اأبي الف�شل العبا�س 

-عليهما  ال�شالم-0
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 م�ساركة اأكرث من 0 دولة يف فعاليات مهرجان ربيع ال�سهادة 
الثقايف العاملي التا�سع 

 العتبة احل�سينية املقد�سة تفتتح 
دارا للقراآن الكر يف كربالء  

 اأعلنت وفود من اأكرث من خم�شني دولة م�شاركتها وح�شورها لفعاليات مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف 
العاملي التا�شع والذي تقيمة وترعاه العتبات املقد�شة يف كربالء املقد�شة ، مبنا�شبة ذكرى والدة 
االإمام احل�شني -عليه ال�شالم- واالأنوار املحمدية يف �شعبان اخلري وحتت �شعار )االإمام احل�شني 
-عليه ال�شالم- مثل اأعلى ودعوة ح�شنى( للمدة من 3-7�شعبان 1434ه� املوافق 12-16حزيران 
2013م.هذا بح�شب ما حتدث به ل�شبكة الكفيل رئي�س اللجنة االإعالمية للمهرجان ال�شيد عقيل 

عبد احل�شني اليا�شري.

م�شيفًا" اغلب ممثلي تلك الدول قد ا�شتكملت اإج��راءات تاأ�شرية الدخول و�شيعلن خالل االأيام 
القادمة  عن و�شولهم اإىل مدينة كربالء املقد�شة وقد تكفلت جلنة العالقات والت�شريفات اخلا�شة 

باملهرجان بتهيئة اأمور النقل من املطارات واملنافذ احلدودية والفيزا و�شمات الدخول وال�شكن". 
اأما عن اأهم هذه الدول بنّي ال�شيد عقيل "البحرين ،ال�شعودية، �شلطنة عمان ، االأردن ،�شوريا ، اليمن 
،لبنان، م�شر، اجلزائر، املغرب، جزر القمر، االإمارات، ال�شودان، تركيا، اإيران، اندنو�شيا، الهند، 

باكت�شان، اذربيجان، بنغالد�س، ميانامار، �شريالنكا، قرقيزيا، ال�شني، تايلند، رو�شيا البي�شاء، 
الوج، بلجيكا ،ال�شويد ،هولندا، اإيرلندا، املانيا ،فرن�شا ،اإ�شبانيا ،بريطانيا، النم�شا ،اأمريكا، 
ا�شرتاليا، الفلبني، كو�شوفو، جمهورية مايل، غينيا، الكامريون، غانا، نيجرييا، مدغ�شقر، ال�شنغال، 

تنزانيا، النيجر، �شاحل العاج اأ�شافة اىل العراق".
مو�شحًا" اإّن الوفود امل�شاركة متثلت ب�شخ�شيات دينية واجتماعية ودينية واأ�شاتذة جامعات و�شفراء 
دول عدة ومفكرين واأدباء و�شعراء واإعالمني من مذاهب واأديان خمتلفة وقوميات متعددة من اأغلب 
اأ�شقاع العامل ،جمعهم فكر االإمام احل�شني -عليه ال�شالم- ونه�شته وثورته و�شخ�شيته واإن�شانيته 
حتت رايته اخلفاقة وقبته ال�شاخمة يف �شماء احلرية يف رحاب كربالء ال�شهادة واالإباء، هذه هي 

ر�شالة االإمام احل�شني ال حتدها حدود يف الوجود لذا كانت هذه امل�شاركة واحل�شور ".
اأن مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي، تقيمه االأمانتان العامتان للعتبتني املقد�شتني  ويذكر 
احل�شينية والعبا�شية، اإحياءًا لذكرى مولد �شبط الر�شول االأعظم -�شلى اهلل عليه واله- االإمام 
احل�شني -عليه ال�شالم- واأخيه اأبي الف�شل العبا�س. واأن معر�س الكتاب واالأقرا�س املدجمة يعد 

من اأهم الفعاليات يف هذا املهرجان.
كما اأن العتبتني املقد�شتني تنظمان �شنويا العديد من املهرجانات والفعاليات الدينية والثقافية كجزء 
من ن�شاطاتهما يف تثقيف املجتمع وزيادة وعيه الديني والفكري عمومًا، ولتبيان اآثار ونتائج الثورة 
احل�شينية املعطاء التي ما زالت وبعد 14 قرنًا من قيامها، ترفد الب�شرية بزخم ال ين�شب يف مقارعة 

الظلم واإحقاق احلق ودحر الباطل مهما اختلفت األوانه واأجنا�شه.
من اجلدير بالذكر اإن املهرجان يف اأعوامه ال�شابقة قد نال ا�شتح�شان الكثري من رواده وزائريه  
العلم  ورواد  وال�شعراء  واالأدب��اء  املثقفني  من  و�شريحة  وا�شعة  والدينية،  الر�شمية  وال�شخ�شيات 

واملعرفة  .

 بح�شور �شخ�شيات دينية و�شيا�شية واأكادميية وجمع من طلبة 
القران الكرمي: افتتحت العتبة احل�شينية املقد�شة املبنى اجلديد 

لدار القران الكرمي، الواقع على طريق كربالء ��� بغداد.
وقال االمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة ال�شيخ عبد املهدي 
مبنا�شبة  االفتتاح:  حفل  يف  القاها  التي  كلمته  يف  الكربالئي، 
ذكرى املبعث النبوي ال�شريف ومرور خم�س �شنوات على تاأ�شي�س 
دار القران الكرمي يف العتبة احل�شينية املقد�شة يتم افتتاح املبنى 

اجلديد للدار.
واأ�شاف ال�شيخ الكربالئي ان احلاجة اال�شا�شية واملا�شة لالهتمام 
بالقران الكرمي ميثل ثقال كبريا اأو�شى به النبي حممد -�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم- مع الثقل االخر وهو العرتة من اأهل بيته 
-عليهم ال�شالم- حيث كان التاأكيد ال�شديد من النبي -�شلى اهلل 
عليه واله و�شلم- على االهتمام بالقران الكرمي كمنهج نر�شمه 
حلياتنا يحث على ان نعطي للقران الكرمي بعد هجره ل�شنوات 

طويلة مبلغًا من االهتمام يفوق االهتمام باجلوانب االخرى.
ال�شالم  -عليه  احل�شني  االم���ام  ان  الكربالئي:  ال�شيخ  واأك���د 
حاول  بعدما  ال��ق��راآين  للمنهج  احلقيقية  احلياة  مثل  -بثورته 
اخلط اجلاهلي ان يعمل عى موت هذا املنهج ، لذا جاء االمام 
احل�شني -عليه ال�شالم- ليمثل قمة االحياء لهذا املنهج لذلك كان 
من االوىل ان تنطلق حملة التوعية والتثقيف واالهتمام بالقران 
الكرمي من خالل مرقد االمام احل�شني -عليه ال�شالم- ومن هنا 
جاءت فكرة تاأ�شي�س دار القران الكرمي قبل خم�س �شنوات الذي 

اخذ على عاتقه االهتمام بالقران الكرمي بو�شفه منهجا للحياة.
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 موقع ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي نافذة اإعالمية رقمية توثق 
فعالياته بن�سخته التا�سعة  

�شمن الن�شاطات االإعالمية ملهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي التا�شع، والتي تبنها ق�شم ال�شوؤون 
الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�شية املقد�شة هي حتديث املوقع االإلكرتوين ملوقع ربيع ال�شهادة 
والذي مت افتتاحه يف الدورة ال�شابقة منه هذا بح�شب ماحتدث به ل�شبكة الكفيل نائب رئي�س الق�شم 

املذكور ورئي�س اللجنة االأعالمية للمهرجان ال�شيد عقيل عبد احل�شني اليا�شري .
واأ�شاف" يعترب هذا املوقع والذي يكون حتت العنوان )rabee.alkafeel.net( من اأهم 
النوافذ االإعالمية ملهرجان ربيع ال�شهادة واأحد روافده التي من خالله يتم نقل للعامل على ما يحتويه 
من فعاليات وت�شليط ال�شوء عليه اىل جانب اللقاءات والت�شاريح لل�شخ�شيات امل�شاركة والوافدة 

للمهرجان".
مو�شحًا " �شعبة االأنرتنت التابعة لق�شم ال�شوؤون الفكرية والثقافية قامت ببناء املوقع من حيث 
الربجمة والت�شميم وحتديث مواده االإعالمية اأ�شافة لرفده باأر�شيف املهرجان وبدوراته الثمانية 
، على اأن تعمل حده االإعالم االإلكرتوين يف ال�شعبة املذكورة مبتابعة وتغطية جميع فعاليات املهرجان 

وب�شكل يومي".
يذكر اأن املهرجان �شي�شهد العديد من الفعاليات الدينية والثقافية ، والتي ُتكر�س ن�شاطاتها وفعالياتها 
حول �شخ�شية االإمام احل�شني -عليه ال�شالم- ودوره الريادي يف  قيادة االأمة، وثورته  العظيمة التي 
�شجلت اأ�شمى معاين اخللود والت�شحية من اجل اإر�شاء مبادئ العدل وامل�شاواة  واحلفاظ على الدين من 
الت�شويه، ومن اأهم  هذه الفعاليات هو معر�س كربالء الدويل للكتاب والذي �شيقام هذا العام يف يف �شحن 
العقيلة  زينب -عليها ال�شالم- الواقع يف اجلنوب الغربي للعتبة  احل�شينية املقد�شة، كما �شت�شهد اأيام 
املهرجان العديد من  املحافل القراآنية املحا�شرات الدينية، والبحوث والدرا�شات واالأم�شيات ال�شعرية، 

بنوعيها الف�شيح   وال�شعبي ومن خمتلف   حمافظات العراق والعديد من الدول العربية واالإ�شالمية. 

القران  ل��دار  اجلديدة  املبنى  ان  الكربالئي:  ال�شيخ  واأو�شح 
الكرمي ميثل املرحلة االوىل ملجمع قراين كبري انتهت ت�شاميه، 
املقبل  العام  يف  الكبري  بامل�شروع  العمل  يبداأ  ان  املوؤمل  ومن 
حيث يكون جممعا �شخما يقع على طريق بغداد كربالء اي�شا 
و�شي�شم  مربع  مرت   25000 ب  تقدر  م�شاحة  على  و�شي�شيد 
اعداد كبرية من طلبة القران الكرمي حيث يعطي فر�شه اكرب 
لالهتمام بالنا�شئة وال�شباب والطلبة وجميع �شرائح املجتمع، 

لكي تكون هناك نه�شة قراآنية كبرية يف كربالء املقد�شة.
لالأخ  اجلزيل  بال�شكر  نتقدم  قائال:  الكربالئي حديثه  وختم 
الذي تربع باالأر�س املخ�ش�شة لبناء امل�شروع ، وهو ما يحّفز 
ال�شالم، وقال  ملا يقدمونه لالإمام احل�شني عليه  به االخرين 
الكربالئي ان كل من ُيقدم لالإمام احل�شني �شوف ترون خرياته 
وبركاته يف الدنيا واالآخ��رة، واأ�شاف ن�شكر جميع من �شاهم 

م�شاهمة فعالة يف بناء عملية البناء.

تفا�سيل املبنى
املهند�س  املقد�شة  العتبة  يف  الهند�شية  امل�شاريع  ق�شم  رئي�س 
القران  دار  بناية  تقع  ق��ال:  جهته  م��ن  كاظم  ح�شن  حممد 
الكرمي على طريق كربالء بغداد و تتاألف من اربعة طوابق وهي 
م�شممة على �شكل الطراز اال�شالمي لكونها بناية تابعة الدارة 
العتبة احل�شينية املقد�شة وجاءت الت�شاميم واال�شراف من قبل 
�شركة عراقية  قبل  التنفيذ من  اما  الهند�شية  امل�شاريع  ق�شم 
االر�شي  الطابق  وي�شم  �شهرًا   15 العمل  اجن��از  مبدة  تركية 

جماميع  على  حتتوي  كذلك  و  للن�شاء  واآخ��ر  للرجال  م�شلى 
ال�شحية واآماكن للو�شوء وم�شيف.وفيما يتعلق بالطابقني االول 
والثاين اأ�شاف حممد ح�شن: يحتوي كل طابق على 6 �شفوف 
وي�شتوعب كل �شف ما يقارب 30 طالب ا�شافة اىل ا�شتوديو 
خا�س بال�شوت لتدري�س الطلبة احكام التالوة والتف�شري وكل ما 
يتعلق بالقران الكرمي ،اأما الطابق الرابع فيحتوي على �شويتات 
عدد 8 و�شقق �شكنية عدد 2 �شتكون لالأ�شاتذة واملدر�شني الذي 

يفدون من داخل العراق وخارجه.
امل�شاريع  ق�شم  رئي�س  ق��ال  للم�شروع  التقديرية  الكلفة  وع��ن 
دينار عراقي  مليارين  تقدر بحدود  امل�شروع  كلفة  الهند�شية: 
علما باأن التمويل من ديوان الوقف ال�شيعي والتنفيذ واالإ�شراف 

من ق�شم ال�شوؤون الهند�شية يف العتبة احل�شينية املقد�شة.
وتابع رئي�س املهند�شني: ان م�شاحة امل�شروع تقدر ب� ) 800 م2 
وقد تربع احد االخوة املوؤمنني ب� )500 م2 ( اما ال� )300م2 
( املتبقية فقد مت �شراءها من قبل العتبة احل�شينية املقد�شة 
احدى  هي  املنفذة  ال�شركة  اإن   : مو�شحًا   ، املجمع  لتو�شعة 
 : بقوله  حديثه  وختم   . العراق  يف  العاملة  الرتكية  ال�شركات 
اخذت بالنظر االعتبار العمارة اال�شالمية لالأقوا�س وا�شتخدام 
الكا�شي الكربالئي واملرمر، م�شريًا :حر�شت العتبة احل�شينية 
املقد�شة على اختيار اأف�شل املنا�شئ العاملية بالن�شبة لالأجهزة 

الكهربائية واأجهزة التربيد.
م�شوؤول دار القران الكرمي ال�شيخ ح�شن املن�شوري من جانبه 
قال: يحتوي املبنى اجلديد على العديد من القاعات على �شكل 

القران  يقيمها دار  التي  ال��دورات  اأجل احت�شان  �شفوف من 
الكرمي للوافدين من خارج العراق وداخله واخلا�شة بالطلبة 
معلمي  ل�  تقام  التي  ال���دورات  وكذلك  اجلامعات  وطالبات 
ومعلمات مادة الرتبية اال�شالمية والدورات التاأهيلية وكذلك 

يحتوي على اجهزة ا�شتوديو لت�شجيل ختمات قرانية ومكتبة.
املتربع حممد امل�شعودي من جهته قال: لقد وفقنا اهلل تعاىل 
واالإمام احل�شني عليه ال�شالم يف امل�شاهمة لن�شرة كتاب اهلل 
وهو القران الكرمي ون�شرة احل�شني واأهل بيته االطهار وهذه 
امل�شاهمة الب�شيطة وفقنا اهلل للتربع بجزء من االر�س لتكون 
معلمًا ولتكون بيتًا للقران الكرمي ومن دواعي الفخر االهتمام 
مب�شاهمة يف بناء بيتا للقراآن جماورا لبيتي وهذا ف�شل عظيم 
نت�شرف به ويعترب مكت�شبًا يل وتوفيق من اهلل �شبحانه من ان 
ا�شاهم يف اعالء كلمة اهلل ونخدم املجتمع بن�شر القران الكرمي.
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين



اخلطبة  خ��الل  ال��ك��رب��الئ��ي  امل��ه��دي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  ب��نّي 
الثانية ل�شالة اجلمعة يف 8جمادى االآخ��رة 1434ه��� املوافق 
2013419م راأي �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 
جمال�س  انتخابات  بخ�شو�س  ال���وارف-  ظله  -دام  ال�شي�شتاين 
املحافظات االتي اأقيمت يف ال�شبت 20-4-2013م قائال: اأود اأن 
اأبني راأي املرجعية الدينية العليا بانتخابات جمال�س املحافظات 

التي �شتجري غدًا اإن �شاء اهلل: 
اأواًل-ان العزوف عن امل�شاركة يف االنتخابات ال ميثل حاًل للم�شكلة 
او  اأبينا  اأم  �شئنا  ان متالأ  البد  املحافظات  مقاعد جمال�س  ف��اإن 
�شاركنا ام مل ن�شارك... فاأنت اأيها املواطن الذي يرجى منك ح�شن 
االختيار ان مل ت�شارك �شي�شارك غريك ورمبا �شتمالأ هذه املقاعد 

ب�شخ�س اأ�شواأ من ال�شخ�س الذي رمبا ترت�شيه بن�شبة ما..
ثانيًا- ان املرجعية الدينية العليا توؤكد مرة اأخرى على اأنها لي�س 
لها اأي موقف داعم اأو �شلبي جتاه اأي مر�شح من املر�شحني اأو اأي 
َلة حاليًا وان موقفها ثابت وهو  قائمة من القوائم ال�شابقة او املُ�شك
انها تقف على م�شافة واحدة من اجلميع، واأن �شيا�شتها وداأبها 
ومنهجها يتمثل يف و�شع القطار على ال�شكة ال�شحيحة وذلك من 

خالل مبداأين :
1: يتمثل يف تر�شيخ اأ�شل مبداأ التداول ال�شلمي لل�شلطة من خالل 

حث املواطنني وت�شجيعهم على امل�شاركة يف االنتخابات اإذ اأنها متثل 
الو�شيلة التي يكمن من خاللها حفظ هذا املبداأ والذي ميثل – 

اي�شًا – بوابة ومدخاًل للتغيري نحو االأف�شل-
2: اأن املرجعية الدينية العليا تريد اأن حتفظ للمواطن العراقي 
و�شوؤون  بلده  �شوؤون  يدير  من  اختيار  يف  احل��رة  واإرادت���ه  حريته 

حمافظته وان يقرر م�شتقبله وم�شريه باإرادته واختياره..
ثالثًا- اأن املرجعية الدينية العليا يف الوقت الذي توؤكد على امل�شاركة 
يف االنتخابات – توؤكد يف الوقت نف�شه على �شرورة اعتماد املعايري 
ال�شحيحة يف االختيار للمر�شح الذي يت�شف بالكفاءة والنزاهة 

واالإخال�س وحرقة القلب على م�شالح اأبناء حمافظته..
رابعًا- تاأكيد املرجعية الدينية العليا على احلفاظ على �شفافية 
ونزاهة عمليات العد والفرز واحل�شاب لالأ�شوات التي يديل بها 

املواطنون.
بقلق  تتعلق  مهمة  م�شاألة  على  الكربالئي  ركز  اآخ��ر  جانب  ومن 
املرجعية الدينية العليا فيما يخ�س االأو�شاع احلالية فقال" لقد 
اأعرب �شماحة املرجع االأعلى دام ظله يف لقائه مع ممثل االأمني 
العام لالأ املتحدة عن قلقه اأكرث من اأي وقت م�شى على م�شتقبل 
العراق ووحدته ويف الواقع فاأن هذا التعبري يراد منه اأن يكون جر�س 

اإنذار جلميع القوى ال�شيا�شية".

ال�شحن  جمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تطرق 
�شالة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  ال�شريف  احل�شيني 
201353م  املوافق  االخ��رة1434ه���  22جمادى  يف  اجلمعة 

الأربعة اأمور مهمة :
جمال�س  انتخابات  يف  الفائزة  الكتل  بع�س  حت��اول  االأول:  االأم��ر 
املنا�شب  لتقا�شم  الكتل االخ��رى  املحافظات االئتالف مع بع�س 
وحت�شيل الن�شف زائد واحد يف جمل�س املحافظة لتحرير هذه 
تبتغي  ما  كتلة  كل  لتح�شيل  بينها  فيما  وامل�شاومة  التقا�شمات 

ح�شوله من املواقع املهمة.. نقول :
املواطنون  انتخبها  التي  للكتل  الفوز يف هذه االنتخابات  اإن  اأواًل: 
يحمّلها م�شوؤولية �شرعية ووطنية يف اعتماد املعايري واالأ�ش�س التي 
تتمكن من خاللها اأداء هذه امل�شوؤولية على الوجه املاأمول وذلك 
من خالل اعتماد معايري الكفاءة والقدرة على اأداء امل�شوؤولية عند 
توزيع املنا�شب احل�شا�شة واملهمة وخ�شو�شًا موقع املحافظ ورئي�س 

املجل�س وغريهما من املنا�شب..
ثانيًا: اأن تعمل هذه القوائم على ت�شكيل حكومة حملية كفوءة وفاعلة 
وقادرة على اأداء مهامها التنفيذية وي�شندها جمل�س بت�شكيلة مريحة 
ميكن من خالل هذه الت�شكيلة دعم احلكومة املحلية بالقرارات 
وال�شيا�شات املطلوبة الإجناح االأداء ودعم هذه احلكومة يف تنفيذ 

قرارات املجل�س وتقدمي اخلدمات االأ�شا�شية للمواطنني.
ثالثًا: اإن مقت�شى امل�شوؤولية امللقاة على عاتق القوائم الفائزة هو 
العمل على توفري اأجواء االن�شجام والتعاون فيما بينها بعيدًا عن 

التنافر والت�شاحن وحماولة البع�س الإف�شال االآخر..
االأمر الثاين: اإن التجربة واالأح��داث يف العراق اأثبتت اأن احلوار 
والتفاهم بني اجلهات املعنية يف الدولة العراقية واملتظاهرين هو 
احلل االأمثل ولكن من اجل اأن يكون احلوار فاعال ولتوفري االأجواء 
االيجابية املنا�شبة الإج��راء احلوار البد من احلفاظ على �شلمية 
التظاهرات واإبعادها عن املظاهر امل�شلحة والعنا�شر امل�شيئة التي 
تعتدي على االآخرين وتقوم باأعمال اإجرامية توؤدي اإىل توتر االأجواء 
وت�شنيجها وكذلك طرح املطالب باأ�شاليب هادئة بعيدة عن االإثارة 

واال�شتفزاز وجرح االآخرين..
�شرائح  وم��ن  املواطنني  من  لكثري  مطالب  :هناك  الثالث  االأم��ر 
اأو برواتب  اجتماعية متعددة ومنهم الذين يعملون باأجور يومية 
منخف�شة جدًا اأو نزالء مع�شكر رفحاء وغريهم.. ي�شكون من عدم 
االهتمام واالعتناء الالزم واملنا�شب ملطالبهم.. واأن من واجبات 
امل�شوؤولني يف الدولة وموؤ�ش�شاتها املختلفة هو النظر اإىل مطالب 
وحمافظاته  مناطقه  جميع  ويف  العراقي  ال�شعب  مكونات  جميع 

بنظرة واحدة، وباهتمام واحد، وبجدية.

اإر�سادات لالنتخابات وجر�ض اإنذار لل�سيا�سيني

يجب تفعيل القانون واعتماد الكفاءة باختيار املحافظني 
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ال��دول��ة  تعوي�شات  ت��ك��ون  اأن  العليا  الدينية  املرجعية  دع��ت 
تعوي�شات  االمطار  وخملفات  الفي�شانات  ج��راء  للمت�شررين 
جمزية وان ت�شل لهم باأ�شرع وقت لعّلها تخفف عن االآثار التي 
اال�شتعانة  املحلية  احلكومات  دعت  كما  ال�شيول،  هذه  �شببتها 
مب�شت�شارين يكونون اأرقى من امل�شوؤولني اأنف�شهم من اجل تطوير 

العمل.
وقال ممثل املرجعية وخطيب جمعة ال�شحن احل�شيني ال�شريف 
خالل خطبة اجلمعة الثانية 29جمادى االآخرة1434ه� املوافق 
2013510م مان�شه " مّرت قبل اأيام الكارثة الطبيعية التي 
�شهدتها بع�س املحافظات وهي ال�شيول الكثرية وهطول االمطار 
الغزيرة يف بع�س املناطق مب�شتويات غري م�شبوقة، وخّلفت دمارًا 

هائاًل.. وهنا اأحب اأن اأنوه اإىل ثالث نقاط:
اأعانها اهلل  1- الدعاء لالأخوة والعوائل الكرمية التي ت�شررت 

�شبحانه وتعاىل على ما هي عليه وان يثيبهم على هذه الكارثة.
2- اأوجه �شكرًا خا�شًا جلميع موؤ�ش�شات الدولة التي بذلت جهدًا 
ي�شكرون عليه، عندما نرى هذا اجلهد الذي ُبذل �شواء كان من 
احلكومة املركزية اأو احلكومات املحلية لهذه املحافظات اأو قوات 
مل�شاعدة  خا�شًا  جهدًا  بذلوا  الذين  اجلي�س  طريان  اأو  اجلي�س 

واإنقاذ هذه العوائل الكرمية.. 

ونّوه خطيب جمعة ال�شحن احل�شيني بقوله "اي�شًا ما يتعلق بهذه 
الق�شية هناك توجه من الدولة لتعوي�س املت�شررين وهذا اأمر 
جيد، ونتمنى ان تكون التعوي�شات ب�شكل جمزي الن هذه العوائل 

ت�شررت ب�شورة كبرية..
وفيما يخ�س االأمر الثاين من اخلطبة قال ال�شايف ما ن�شه " 
ولعل  الكليات  لبع�س  العلمية  املوؤمترات  بع�س  ايام عقدت  قبل 
واالقت�شاد عقدت موؤمترًا تخ�ش�شيا يف كربالء،  االإدارة  كلية 
وهذا املطلب ن�شجعه ونتبناه وندعمه فاجلانب العلمي يف كافة 
جامعات العراق البد ان يدعم، والبد ملوؤ�ش�شات الدولة اأن ت�شتفيد 
من طاقات اجلامعات، الأن هناك بع�س امل�شاكل يف الدولة لي�شت 
�شيا�شية واإمنا هي م�شاكل اقت�شادية او اإدارية او اجتماعية وهذه 
امل�شاكل حلولها موجودة بوجود الطاقات والكفاءات املوجودة يف 
اأن تكون كل موؤ�ش�شة فيها جمموعة  جامعاتنا..واأ�شاف" نحب 
االأكفاء  العراق  اأ�شاتذة  الوقت  والذين هم يف عني  م�شت�شارين 
بل حتى جمال�س املحافظات والتي �شت�شكل قريبا نرجو  ان يكون 
فيها م�شت�شارون اكادمييون".هذه الن�شيحة واال�شت�شارة والعلم 
اأن  اأف�شل من  وه��ذا  املجان  اأو قريب من  يكون جمانيًا  اأن  اإم��ا 
نخ�شر مئات املاليني على خربات- مع كل احرتامي لها- لكنها 

قد ال تكون اأرقى من اخلربات املوجودة حمليًا.. 

النواب  جمل�س  اأع�شاء  تغّيب  العليا  الدينية  املرجعية  انتقدت 
الدائمي عن ح�شور اجلل�شات، يف اأو�شاع و�شفتها اأ�شد ما تكون 
خطورة على البالد، حمذرة من عودة االأمور اإىل ما كانت عليه 
�شابقًا من فقدان االأمن واالأم��ان، على ل�شان ممثلها يف كربالء 

املقد�شة.
ل�شالة  الثانية  اخلطبة  خ��الل  ال�شايف  احمد  ال�شيد  وحت��دث 
-4-26 املوافق  االآخ���رة1434ه����  14ج��م��ادى  اليوم  اجلمعة 
2013م يف اأمرين مهمني، االأول: ما يتعلق باالأحداث االأخرية التي 
�شهدها البلد فقال" نحن واقعًا يف الوقت الذي انتهت االنتخابات 
ب�شكل جيد لكن لالأ�شف مل تكتمل الفرحة بنجاحها ويف �شالمة 
الناخبني يف نف�س الوقت ب�شبب بع�س االأح��داث التي حدثت يف 
بع�س املناطق..اأحب اأن انّوه اإىل بع�س املالحظات مبا يتعلق بهذه 

امل�شاألة:
1- اإن اأية قطرة دم عراقية بريئة تهرق �شواء يف ح�شينية او يف 
الذي  يكون  ع�شكري  مواطن  من  او  م��دين  مواطن  من  م�شجد 
والقانونية عن  ال�شرعية  امل�شوؤولية  كامل  ويتحمل  ُمدان  �شفكها 

ذلك.
2- اإن عقالء القوم - وما اأكرثهم !- البد ان يتحملوا يف هذا 
اإزاء ما  الظرف احل�شا�س واخلطري يتحملوا م�شوؤوليتهم كاملة 

يجري ونحذر يف الوقت نف�شه ا�شد احلذر من عودة االمور اىل ما 
كانت عليه �شابقًا من فقدان االأمن واالأمان.

3- جند يف هذا الوقت من املنا�شب التاأكيد والرتكيز وحتميل 
امل�شوؤولية اإىل جمل�س النواب املوقر ملاذا؟! هذا املجل�س ُيفرت�س 
اأن يكون ممثال جلميع اأطياف ال�شعب العراقي وفعال اإن ممثليه 
ف��اإذا كانت هناك م�شكلة يف  موجودون حتت قبة هذا الربملان 
ال�شلطة التنفيذية م�شكلة يف اجلانب االأمني البد ان يقوم هذا 
املجل�س باأخذ دوره الرقابي والت�شريعي وُي�شّخ�س امل�شكلة ب�شكل 
دقيق ويوجد لها احلل، وال ادري ملاذا يتغيب االأخوة عن جل�شات 
فبع�شهم  البلد خطورة؟!  بها  يكون  ما  ا�شد  اأو�شاع  املجل�س يف 
دائما يف غياب واإذا ح�شر فاإنه يق�شي وقت اجلل�شة بامل�شاجالت 

الكالمية بني هذا وذاك دون فائدة لل�شعب..
وتابع ال�شايف" اإن هذا االنكفاء ومقاطعة الربملان واالبتعاد عن 
اجلل�شات وعدم الدخول يف تقومي وتاأ�شي�س هذه االأمور حقيقة هذا 
ال جند له مربر. فلم تعالج م�شاألة الغياب وامل�شاجالت الكالمية 
واالأمور جتري ب�شكل �شريع نحو االأ�شواأ.. نقول حقيقة اأن جمل�س 
النواب يتحمل اليوم م�شوؤولية حقيقية وكاملة اإزاء ما يجري يف 

البلد..

نحّذر من فقدان االأمن ونحّمل ل�ض النواب امل�سوؤولية 

يدعو مل�ست�سارين اأكفاء يف اإدارة احلكومات املحلية 
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الوصّية
اآلثار املرتتبة عىل خمالفة الوصية ..
نت عن تنحية و�سية ر�سول ا )�سلى ا عليه واآله و�سلم( باأهل البيت وعزلهم عن دورهم ال�سرعي يف واقع امل�سلمني اأن برز دور الرواية 

بقوة ل�سد هذا الفرا الذي حد بغيابهم..
وعن طريق الروايات برزت العديد من العقائد والت�سورات املعوجة التي انعك�ست على القراآن و�سورة االإ�سالم..

ا تعام دور احلكام واأ�سفيت علىهم القدا�سة واأف�سدوا يف االأر�ض با�سم االإ�سالم.. وعن طريقها اأي�س
و�سرب العقل و�سادت اخلرافة.. وتعددت الفرق واملذاهب..

وكان نتيجة ذل كله اأن تخلفت االأمة واأ�سبحت لقمة �سائغة للقوي املعادية املب�سة بها..
من هنا وجب علىنا ا�ستعرا�ض االآثار املتبة على تنحية الو�سية ب�سيء من التف�سيل..  وهذه االآثار هي:

•  د.�شالح الورداين ازء ال�ساد�ض
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  �سيادة الروايات
وفاة ر�شول اهلل  بعد  امل�شلمني  واقع  �شاد  الذي  الروايات دعامة قوية لالجتاه  �شكلت 

)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( وتنحية اأهل البيت )عليه ال�شالم(.
ويعود ال�شبب يف ذلك اإيل اأن هذا االجتاه مل يكن ميلك امل�شروعية والر�شيد الفقهي 

الذي يجذب امل�شلمني نحوه..
الرواية حاجة  اإيل  الكتاب فمن ثم كانت حاجته  بعيًدا عن  ولكون هذا االجت��اه كان 
م�شريية، فبدون الروايات لن يتمكن من ب�شط نفوذه واإ�شفاء امل�شروعية على مواقفه 

وممار�شاته..
من هنا برز �شالح الرواية ليحقق االأهداف التالية:

•  اإرهاب امل�شلمني وتخويفهم من اخلروج عن هذا االجتاه..
• ت�شويه اأهل البيت واإ�شعاف قيمتهم ومكانتهم..

• اإ�شفاء امل�شروعية على النموذج االإ�شالمي الذي �شوف يربزه هذا االجتاه..
وملا طال االأمد بهذا االجتاه بعد اأن جنح يف التعتيم على اأهل البيت اأ�شبحت الروايات 

هي و�شيلة التعبري عن الدين واحلكم على املخالفني..
وبرزت املدار�س ون�شاأ الفقهاء الذين قاموا بدورهم يف تقدي�شها ون�شرها والتعبد بها 

والغلو يف �شاأنها..
واأ�شبح املخالف للرواية امل�شكك فيها يعد من الكافرين اخلارجني عن الدين املحارب 

لرب العاملني..
ويف ظل هذا الو�شع مت �شرب الروايات التي تقف يف �شف اأهل البيت والقذف بها بعيًدا 

حيث ال يدري بها اأحد..
ومت ت�شخيم رواي��ات اأخري اخرتعت خ�شي�شا ل�شناعة رموز حتّل حمّل رموز اأهل 

البيت )عليه ال�شالم(..
 

و القراآن والت�سور املع
وملا كان الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( قد ربط اأهل البيت بالقراآن يف و�شيته، 
كان االنحراف عن هذه الو�شية يوجب بناء ت�شّور جديد عن القراآن ي�شهل لالجتاه 

الذي �شاد ا�شتخدام الن�س القراآين ل�شاحله..
القراآن  ن�شو�س  وتطوق  اجلديد  الت�شّور  هذا  ببناء  لتقوم  الروايات  برزت  هنا  من 

وت�شاركه دوره وتطغي علىه بالتدريج..
ومن مناذج هذه الروايات:

رواية تقول باأن الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( تويف وترك القراآن متفرًقا يف 
�شدور النا�س دون تدوين وال تبيني، واأن عمر طلب من اأبي بكر االإ�شراع يف جمع القراآن 

قبل اأن يذهب بوفاة القّراء.
ورواية تقول: كنا نقراأ �شورة كنا ن�شبهها يف الطول، وال�شدة، برباءة فن�شيتها، غري اأين 
حفظت منها: لو كان البن اآدم واديان من مال البتغي واديا ثالًثا، وال ميالأ جوفه اإال 

الرتاب..)2(.
ورواية تقول: اأنه مما كان يقراأ من القراآن: ال�شيخ وال�شيخة اإذا زنيا فارجموهما - 

األبتة- نكااًل من اهلل واهلل عزيز حكيم..)3(.
ورواية تقول: كانت يف القراآن �شورة ت�شمي اخللع واأخري ت�شمي احلفد..)4(.

القراآن ع�شر ر�شعات معلومات، فتويف ر�شول اهلل  اأنزل من  تقول: كان فيما  ورواي��ة 
)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( وهن مما يقراأ من القراآن..)5(.

ورواية تقول: اأوتيت القراآن ومثله معه..)6(.
وفتحت الروايات الباب وا�شًعا لتف�شري ن�شو�س القراآن ون�شخ اأحكامه وتنويع قراءاته 

وتطويق مدلوالته..
روي: كان عمر يري الراأي، فينزل به القراآن..)7(.

 تعام دور احلكام
ومل يجد احلكام يف ن�شو�س القراآن ما يدعم نفوذهم و�شلطانهم فاجتهوا نحو الروايات 

ي�شتمدون منها ال�شرعية..
امل�شلمني  وتلزم  وتقد�شهم  احلكام  تدعم  التي  ال��رواي��ات  من  العديد  ب��رزت  وهكذا 

بطاعتهم والت�شليم لهم..
امل�شلمني  على  اأوجبوها  عقائدية  قواعد  الروايات  هذه  من  فا�شتمدوا  الفقهاء  وجاء 

لت�شبح من �شلب الدين..)8(.
ولوال هذه الروايات ما تعاظم دور احلكام يف واقع امل�شلمني وملكوا هذه ال�شالحيات 

الوا�شعة..
وملا كان قد مت تغييب دور االإمام على واأئمة اأهل البيت فقد ركزت االأ�شواء على احلكام 

الذين حلوا حملهم واعتربهم الفقهاء اأئمة امل�شلمني �شرًيا مع اجتاه الروايات..
ولو كان هوؤالء الفقهاء قد تنبهوا لو�شية ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( واأهل 
البيت الأدركوا اأنهم االأئمة ال�شرعيون للم�شلمني، واأن مثل هذه الروايات على فر�س 

�شحتها اإمنا هم املق�شودون بها..
وقد عر�شنا لنماذج من هذه الروايات التي اأقل ما يقال فيها اأنها من �شنع ال�شيا�شة - 

يف الف�شل اخلا�س بالو�شية..
اإن التاريخ ي�شهد مبدي االآثار ال�شلبية على االإ�شالم التي نتجت عن �شيا�شة احلكام 
ويف  املا�شي  يف  املتفرج  موقف  الفقهاء  منها  وق��ف  التي  االآث���ار  تلك  وممار�شتهم، 

احلا�شر..

 �سرب العقل
اإن الروايات التي اخرتعت لتحل حمل اأهل البيت )عليه ال�شالم( مل تكن لت�شود وتنت�شر 

لوال �شرب العقل وتطويقه..
امل�شلمني  واإ�شاعة اخل��راف��ة بني  العقل  نبذ  ال��رواي��ات على  ه��ذه  رك��زت  ذل��ك  الأج��ل 

وتخديرهم بها..)9(.
ويف ظل هذه الروايات واأن�شارها من الفقهاء واحلكام ال جمال الأ�شحاب الراأي واملنطق 
والعقل فهوؤالء ي�شكلون خطًرا على االجتاه ال�شائد، فمن ثم كان يتم ا�شتئ�شالهم ب�شرعة 

حتت دعوي املروق والزندقة..)10(.
من هنا ن�شت كتب العقائد التي ابتدعها الفقهاء ملواجهة املخالفني - على �شرورة نبذ 

اأ�شحاب الراأي والفكر ومقاطعتهم..)11(.
ومثل هذا املوقف من قبل الفقهاء اإمنا يخالف القراآن �شراحة الذي ن�س على حرية 

االعتقاد والتفكر وح�س على احلوار والتدبر وحرية الراأي..)12(.
اإال اأن الفقهاء يعتقدون ب�شواب موقفهم لكونهم يتح�شنون بالروايات التي يتع�شبون 
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لها ويقد�شونها..
ولقد نبتت من خالل اإ�شاعة اخلرافة بني امل�شلمني با�شم الدين و�شرب العقل حالة من 

التخلف الفكري ال تزال �شائدة يف واقعهم حتي اليوم..

 الُفرقة واملذاهب
وكان توجيه الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( الأمته ب�شرورة التم�شك بالكتاب واأهل 

البيت هو احلائل دون وقوعها يف الفرقة واخلالف من بعده..
اإال اأن خ�شوم الو�شية مت�شكوا بجزء من الو�شية وهو الكتاب ونبذوا اجلزء الثاين منها 

وهو املتعلق باأهل البيت )عليه ال�شالم(..
وحت�شنوا برواية تقول اأن الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( اأو�شي بالكتاب وال�شنة 
ومل يو�س بالكتاب والعرتة، و�شلطوا االأ�شواء على هذه الرواية و�شهروها بني امل�شلمني 

على ح�شاب رواية: كتاب اهلل وعرتتي..)13(.
اإال اأنهم رغم ح�شولهم على مقّومات ال�شيادة واالنت�شار بتلك الدعوي يف ظل االجتاه 

ال�شائد، و�شرب اأ�شحاب دعوة اأهل البيت..
ورغم خلو ال�شاحة اأمامهم..

ورغم دعم احلكام..
رغم ذلك كله مل ينجوا من الفرقة واخلالف والذهاب كل مذهب.. 

فتعددت املذاهب وكرثت الفرق وتلونت اخلالفات..)14(.

وبرزت ال�شدامات وال�شراعات..)15(.
وكرثت  التعدد  و�شاد  اخلالف  هذا  ن�شاأ  كيف  هو:  هنا  نف�شه  يفر�س  الذي  وال�شوؤال 
املذاهب وبرزت ال�شدامات وال�شراعات وهم يتم�شكون بكتاب اهلل و�شنة ر�شول اهلل 

)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(..؟
واجلواب هو اأنهم مل يدخلوا من الباب ال�شرعي الذي حدده الر�شول )�شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم( لفهم الكتاب وهو اأهل البيت، واإمنا دخلوا من اأبواب اأخري متفرقة..

باب ال�شيا�شة..
وباب الروايات..

وباب الرجال..
ونتج عن هذا تاأويل ن�شو�س الكتاب و�شيادة الروايات امل�شللة وكرثة اأقوال الرجال..

اأو�شي  و�شلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  اأن  يقول  الذي  الت�شور  هذا  تبني  اأن 
بالكتاب وحده اأو بالكتاب وال�شنة، يوؤدي اإيل ال�شك يف الكتاب وعدم الثقة فيه، وي�شبح 
حاله كحال تلك االأناجيل املتفرقة التي �شتت اأمة الن�شاري وذهبت بها كل مذهب، اإذ 
كون هذا الكتاب عاجز عن توحيد امل�شلمني وح�شم اخلالف ال�شائد بينهم يدفع بعدم 

الثقة فيه واالرتياب يف ن�شو�شه..
اأما ال�شنة فهي م�شدر يفتح الباب وا�شًعا للنيل من االإ�شالم والر�شول )�شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم( وتقنني الفرقة واخلالف..)16(.
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 الهوام�س:
)1( انظر البخاري كتاب ف�شل القراآن. وفتح الباري ج�8. وانظر االإتقان يف علوم القراآن لل�شيوطي باب يف جمعه 

وترتيبه..
وال يخفي ما وراء هذه الرواية من ت�شكيك يف دور الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( واتهامه باالإهمال ونفي دور 

اأهل البيت الذين بحوزتهم القراآن. انظر لنا دفاع عن الر�شول.
)2( م�شلم. كتاب الزكاة..

)3( انظر م�شند اأحمد ج�1325. وانظر االإتقان باب النا�شخ واملن�شوخ.
)4( انظر االإتقان باب يف عدد �شوره واآياته وكلماته وحروفه. ونقلهما عن الطرباين والبيهقي.

)5( انظر م�شلم كتاب الر�شاع.

)6( انظر اأبو داود كتاب ال�شنة.
)7( انظر االإتقان. باب فيما اأنزل من القراآن على ل�شان ال�شحابة..

)8( تن�س كتب العقائد على اأن اجلهاد ما�س وراء كل اإمام اأو اأمري بًرا كان اأو فاجًرا وال�شالة من ورائهم وت�شليم 
الزكاة لهم واحلج معهم.. انظر العقيدة الطحاوية وعقيدة اأهل ال�شنة البن حنبل ومثلها لالأ�شعري..

)9( انظر اأمثلة على هذه اخلرافات املنت�شرة يف كتب ال�ش والتاريخ:
مثال �شرب مو�شي )عليه ال�شالم( مللك املوت، وفرار احلجر بثوبه وهو ي�شتحم يف البخاري وم�شلم كتاب الف�شائل 

باب مو�شي. 
وانظر البخاري كتاب التوحيد حديث ي�شع اهلل قدمه يف النار حتي تقول قط. قط وغريه..

وانظر االأ�شاطري التي ارتبطت بالغزوات التي قادها خالد بن الوليد وغريه يف القاد�شية والريموك وغريها من 
الغزوات يف كتب التاريخ. وانظر لنا دفاع عن الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(..

)10( انظر لنا كتاب الكلمة وال�شيف وفيه تف�شيل هذه االأمور..
)11( انظر الرد على اجلهمية والزنادقة البن حنبل. وانظر عقيدة اأهل ال�شنة له وانظر نق�س املنطق البن تيمية 
واالعت�شام لل�شاطبي والعوا�شم من القوا�شم الأبي بكر بن العربي وغريها من امل�شادر التي حتارب العقل وتنبذ 

الراأي وجترم اأ�شحاب الفكر. وهذه الكتب وليدة تلك الفرتات..
وانظر لنا كتاب مدافع عن الفقهاء..

)12( انظر حوار اهلل �شبحانه مع اإبلي�س. كذلك حواره مع املالئكة والر�شل يف ق�ش�س االأنبياء يف القراآن. وانظر 
�شورة البقرة قوله تعايل: ال اإكراه يف الدين.. و�شورة الكهف قوله تعايل: وقل احلق من ربكم فمن �شاء فليوؤمن ومن 

�شاء فليكفر.. ولو التزم امل�شلمون بالكتاب لقادهم نحو العقل ونحو اأهل البيت..
انظر الكلمة وال�شيف.

)13( ن�س الرواية: تركت فيكم ما اإن مت�شكتم به لن ت�شلوا بعدي اأبًدا: كتاب اهلل و�شنتي. رواه مالك يف املوطاأ 
واحلاكم يف امل�شتدرك.

وعلى فر�س الت�شليم ب�شحة هذه الرواية يبقي ال�شوؤال: ممن نتناول الكتاب وال�شنة..؟
هذا مع االإ�شارة اإيل اأن عقيدة الفقهاء وما علىه االإجماع اأن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( مات ومل يجمع 

القراآن ويدونه، ف�شاًل عن عدم وجود ما�شمي بال�شنة اإال بعد وفاة النبي باأكرث من قرن على اأقل تقدير..
واأهل  واملاتريدية  واالأ�شاعرة  والكرامية  واملعتزلة  واجلهمية  والقدرية  واملرجئة  الفرق: اخلوارج  )14( من هذه 

احلديث وابن تيمية وغريهم..
ومن فرق الرواة فرقة البخاري، وفرقة م�شلم، وفرقة الرتمذي، وفرقة الن�شائي وفرقة ابن ماجة، وفرقة اأبي داود، 

وفرقة الدارقطني، وفرقة الدارمي، وفرقة الطرباين، وفرقة البيهقي، وفرقة الديلمي وغريهم كثري..
ومن الفرق املعا�شرة: فرقة االإخوان، وفرقة القطبيني، وفرقة التكفري، وفرقة الوهابيني، وفرقة اجلهاد، وفرقة 

ال�شلفيني وفرقة طالبان، وفرقة التبليغ، وفرقة املت�شوفة، وكل فرقة من هذه الفرق تنق�شم اإيل فرق كثرية..
اأما املذاهب فمنها املذاهب االأربعة املعروفة ومذهب االأوزاعي ومذهب الظاهرية، ومذهب �شفيان، ومذهب الليث، 

وغريها.. انظر لنا كتاب: فرق اأهل ال�شنة.
)15( �شدامات االأحناف وال�شافعية واحلنابلة و�شائر الفرق واملذاهب يف كتب التاريخ، وهي حوادث م�شهورة. انظر 
حوادث عام 321ه� و398ه� و475ه� انظر �شذرات الذهب البن العماد ج�1 - حوادث عام 323 ه� والبداية والنهاية 
البن كثري ج� 12 حوادث عام 496ه� والذخرية يف حما�شن اأهل اجلزيرة ج�1421 وتاريخ اخللفاء لل�شيوطي والدرر 
الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة البن حجر ج�1451. وانظر لنا احلركة االإ�شالمية يف م�شر والكلمة وال�شيف وفرق 

اأهل ال�شنة..
)16( ن�شب اإيل الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( الكثري من اخلرافات وال�شالالت التي �شوهت �شورة 

ا. انظر كتب ال�ش. وانظر لنا كتاب: دفاع عن الر�شول �شد الفقهاء واملحدثني.. االإ�شالم و�شخ�شه اأي�شً

يتميز �صهر �صعبان املعّظم بال�صرف والرفعة وهو من�صوب اىل ر�صول اهلل -�صلى 
اهلل عليه واآله- فقد كان ر�صول اهلل ي�صوم هذا ال�صهر ويو�صل �صيامه ب�صهر 
رم�صان، وكان لهذا ال�صهر فيما بعْد �صرف ال�صتمال على ولدات العديد من 
اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صالم، حيث ي�صادف يف اليوم الثالث منه ولدة �صيد 
ال�صهداء ال�صبط المام احل�صني -عليه ال�صالم- ويف اليوم الذي يليه ي�صادف 
ولدة المام ابي الف�صل العبا�ض ابن امري املوؤمنني عليه ال�صالم، اما اليوم 

اخلام�ض في�صادف ولدة المام علي بن احل�صني ال�صجاد عليه ال�صالم.
وت�صتمر الأف��راح وبركات الإمامة التي يت�صمنها �صهر �صعبان في�صهد اليوم 
احلادي ع�صر منه ولدة علي الأكب عليه ال�صالم، ومن ثم ولدة المام املهدي 
املنتظر -عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف- يف منت�صف، فُيحيي حمّبو واأتباع 
القراآن  يرّتلون  وج��ّل-  ليلة ولدة احلّجة مبتهلني اىل اهلل -ع��ّز  البيت  اهل 

ويطلبون املغفرة والر�صوان من رب العاملني... 
وهنا تبز اأهمية الفعاليات الر�صمية التي حتر�ض اأمانتا العتبتني املقد�صتني 
على اإقامتها ك�صواخ�ض ت�صعُّ بركة ونورا وي�صتمد امل�صلمون منها معينًا لين�صب 
حيث حتيي كربالء املقد�صة مهرجان ربيع ال�صهادة الثقايف العاملي ال�صنوي، 
والثقافية  الدينية  والأم�صيات  والندوات  املعار�ض  من  العديد  يتخلله  ال��ذي 
وال�صعرية مبنا�صبة ولدة المام احل�صني عليه ال�صالم، ف�صال عن ال�صتعدادات 

ال�صتثنائية ل�صتقبال اجلموع املليونية يف زيارة الن�صف من �صعبان.
نحن بو�صفنا تَبعًا لأهل بيت النبوة والإمامة اإذ ُنحيي منا�صبات ولدات ائمتنا 
الطهار بكل اميان واخال�ض وا�صتياق فاإننا يجب اأن ن�صتلهم �صرَيهم العطرة 
و�صلوكهم الإن�صاين الرفيع، واأن نبتعد عن اأي عمل ي�صتبه مبجال�ض الف�صوق 
والع�صيان حيث ان هذه املنا�صبات وخا�صة ليلة الن�صف من �صعبان عادة ما 
يتخللها زيارات مليونية، ولذا فاإن اللتفات اإىل كون الزيارة م�صتحّبة والبتعاد 
عن املحّرمات واجبا، ُيعد من اهم ما يجب ان نلتفت اليه اأثناء اإحيائنا هذه 
لة ثوابا وبهجة ل يتخللها �صُبهات من قبيل الختالط  املنا�صبات كي تكون املح�صِّ
م والت�صرفات املنبوذة، َفننقلب بعد ذلك اىل اهلنا م�صرورين حمّملني  املحرَّ

بالبكة والأجر من عند اهلل -تبارك وتعاىل-... 
ن�صتغل هذه  اأن  كم�صلمني  علينا  يحّتم  ال��ذي  الإن�صاين  اجلانب  اأي�صا  هناك 
الأرح��ام  مع  للتوا�صل  وال�صعي  الجتماعية  العالقات  لرت�صيخ  املنا�صبات 
والأ�صدقاء وحماولة اإر�صاء املتخا�صمني فاحلفا على اللحمة الجتماعية 

ووحدة امل�صلمني من اهم ما نادت به ال�صريعة ال�صالمية ال�صمحاء.

 . وانظر االإتقان يف علوم القراآن لل�شيوطي باب يف جمعه 

وال يخفي ما وراء هذه الرواية من ت�شكيك يف دور الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( واتهامه باالإهمال ونفي دور 

( تن�س كتب العقائد على اأن اجلهاد ما�س وراء كل اإمام اأو اأمري بًرا كان اأو فاجًرا وال�شالة من ورائهم وت�شليم 

مثال �شرب مو�شي )عليه ال�شالم( مللك املوت، وفرار احلجر بثوبه وهو ي�شتحم يف البخاري وم�شلم كتاب الف�شائل 

وانظر االأ�شاطري التي ارتبطت بالغزوات التي قادها خالد بن الوليد وغريه يف القاد�شية والريموك وغريها من 

( انظر الرد على اجلهمية والزنادقة البن حنبل. وانظر عقيدة اأهل ال�شنة له وانظر نق�س املنطق البن تيمية 
واالعت�شام لل�شاطبي والعوا�شم من القوا�شم الأبي بكر بن العربي وغريها من امل�شادر التي حتارب العقل وتنبذ 

( انظر حوار اهلل �شبحانه مع اإبلي�س. كذلك حواره مع املالئكة والر�شل يف ق�ش�س االأنبياء يف القراآن. وانظر 
�شورة البقرة قوله تعايل: ال اإكراه يف الدين.. و�شورة الكهف قوله تعايل: وقل احلق من ربكم فمن �شاء فليوؤمن ومن 

( ن�س الرواية: تركت فيكم ما اإن مت�شكتم به لن ت�شلوا بعدي اأبًدا: كتاب اهلل و�شنتي. رواه مالك يف املوطاأ 

هذا مع االإ�شارة اإيل اأن عقيدة الفقهاء وما علىه االإجماع اأن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( مات ومل يجمع 

واأهل  واملاتريدية  واالأ�شاعرة  والكرامية  واملعتزلة  واجلهمية  والقدرية  واملرجئة  الفرق: اخلوارج  ( من هذه 

ومن فرق الرواة فرقة البخاري، وفرقة م�شلم، وفرقة الرتمذي، وفرقة الن�شائي وفرقة ابن ماجة، وفرقة اأبي داود، 

ومن الفرق املعا�شرة: فرقة االإخوان، وفرقة القطبيني، وفرقة التكفري، وفرقة الوهابيني، وفرقة اجلهاد، وفرقة 

اأما املذاهب فمنها املذاهب االأربعة املعروفة ومذهب االأوزاعي ومذهب الظاهرية، ومذهب �شفيان، ومذهب الليث، 

( �شدامات االأحناف وال�شافعية واحلنابلة و�شائر الفرق واملذاهب يف كتب التاريخ، وهي حوادث م�شهورة. انظر 
 ه� والبداية والنهاية 
 وتاريخ اخللفاء لل�شيوطي والدرر 
. وانظر لنا احلركة االإ�شالمية يف م�شر والكلمة وال�شيف وفرق 

( ن�شب اإيل الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( الكثري من اخلرافات وال�شالالت التي �شوهت �شورة 
ا. انظر كتب ال�ش. وانظر لنا كتاب: دفاع عن الر�شول �شد الفقهاء واملحدثني.. االإ�شالم و�شخ�شه اأي�شً

�سعبان.. فرح وُحبور
◄  يكتبها: �شباح الطالقاين
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اطفالنا في الغرب

)اجلاليات االإ�شالمية يف الغرب( منوذج لتحديات االن�شجام مع االأنظمة واملجتمعات 
هناك، من اأجل احلفاظ  على اأ�شرهم واأطفالهم من االجنراف يف تيار املادية التي 
ت جملة )الرو�شة احل�شينية( اأحوالهم وروؤاهم للعي�س يف  تهيمن يف الغرب. وقد تق�شّ

املهجر:

علمانيةٌ بعيدة عن األجواء الروحية.. 
جملة الرو�شة احل�شينية التقت باأحد املقيمني يف بريطانيا وهو الباحث االجتماعي 
واالإعالمي قي�س عبد الكرمي ليحدثنا قائاًل" ان نظام التعليم يف الغرب ب�شكل عام 
علماين ويف مناهج التعليم ال يتم توجيه الطلبة والتالميذ اىل االميان باهلل وكذلك 
انطالقًا  املجرد  العلمي  املنهج  يكون على  والرتكيز  والعلم  الدين  ربط بني  يوجد  ال 

ال�شخ�س  ت��رك  اي  احلرية  مبداأ  من 
الدرو�س  وحتى  دينه،  يختار  ال��ذي  هو 
الدينية املوجودة كدر�س الثقافة الدينية 
والعقائد  الدينات  كل  نبذة عن  يعطي 
املوجودة وتقام جولة للتالميذ لالإطالع 
معابد  وحتى  والكنائ�س  املعابد  على 
وتكون هذه اجلولة جزء من  البوذيني 
املعتقدات  االطالع على  ان  اذ  الدر�س 
واالأديان هو ملجرد التعلم دون االلتزام 
او التطبيق بينما يرتك الدين لالأبويني 

الثوابت الدينيـة وفوضى الحرية بين

على الرم من التقدم الذي يحرزه الغرب يف اال�سعدة العلمية والعمرانية وريها لكنه يف الوقت ذاته يعاين من خلل يف منظومة الت�سريعات 
القيمية والروحية التي تنظم حياة الب�سر كونه يبتعد كثريا عن جوهر االأديان ال�سماوية, فهو من منطلق احلرية يبيح كل �سيء دون االخذ 
بنظر االعتبار ما اأو�ست به الكتب ال�سماوية واالأديان االإلهية التي ت�سع ملمار�سة احلرية اذير وحدودا, لكي يبقى االإن�سان يف رقي دائم 

مييزه عن باقي املخلوقات التي تطلق العنان لل�سهوات والنزوات دون حدود.

حتقيق: ف�شل ال�شريفي �� حممد الي�شاري 
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   من اأهم امل�ساكل التي نعاين منها يف الغرب 

هي مو�سوع تربية االطفال واالعتناء بهم وتر�سيخ 
تعاليم اال�سالم يف نفو�سهم من اجل عدم اجنرارهم نحو 
الثقافات الغربية الدخيلة على اال�سالم وان ال�سعوبات 

تتزايد اكرث كلما كان ال�سخ�ض يعي�ض يف بيئة ال تتواجد 
فيها جالية عربية واإ�سالمية  

الثوابت الدينيـة وفوضى الحرية

هما من يوجهان التلميذ دون تدخل املدر�شة". 
واأ�شاف الباحث" بع�س الدول حاولت اخ�شاع املقيمني اىل توجه معني  كفرن�شا التي 
منعت ارتداء احلجاب يف ريا�س االطفال واملدار�س االبتدائية واملتو�شطة واالأكادميية، 
وهذا االمر ت�شبب يف خلق ازمة وجعل امل�شلمني يعتمدون يف تعليم ابنائهم على املدار�س 
على  يحافظوا  لكي  اإ�شالمية  مدار�س  بناء  امل�شلمون  ح��اول  بريطانيا  ويف  اخلا�شة، 

ابنائهم من االنحراف".
مبينًا" من �شمن هذه املحاوالت ما قام به احد امل�شتب�شرين هو ايجاد مدر�شة للبنني 
واأخرى للبنات لكن ال�شلطات الرتبوية يف بريطانيا رف�شت اأن تعطي االعرتاف لهذه 
 Koranic( �ب بريطانيا  وت�شمى يف  دينية  املدر�شة مدر�شة  اأن هذه  املدر�شة بحجة 
ولكن  العلمية فقط،  باملدار�س  يكون  واالع��رتاف  القراآنية،  املدار�س  اأي   )schools
فيما بعد مت االعرتاف باملدار�س االإ�شالمية ب�شبب االحتجاجات واملطالبات امل�شتمرة 

للم�شلمني". 
اإن�شاء مدار�س  اجل  التربعات من  بجمع  فقراء  عادة  وهم  امل�شلمون  واأو�شح" يقوم 
اىل  ابنائه  اإر�شال  اىل  اليومي  دخله  �شعف  ب�شبب  ي�شطر  منهم  والبع�س  اإ�شالمية 
مدار�س انكليزية، وبح�شب القوانني واأنظمة التعليم الغربية فان هوؤالء التالميذ والطلبة 
يواظبون على الدوام يف املدار�س والريا�س منذ ال�شباح وحتى امل�شاء وبذلك يكونون 
بعيدين عن ا�شرهم  فيتاأثرون باملعلمني واالأ�شاتذة الربيطانيني بحكم التوا�شل امل�شتمر 
فتجد التالميذ والطلبة يبتعدون يف طريقة معي�شتهم وثقافتهم وتقاليدهم عن ا�شرهم 
امل�شلمة، وجتد الطفل يعي�س حالة  االزدواجية يف �شخ�شيته فهو يالحظ اختالف كبري 
بني توجه ا�شرته يف البيت وتوجه املدر�شة واالأ�شاتذة فيها، وبالتايل هو يعي�س حالة 
ال�شراع بني ثقافتني وهما الثقافة الغربية املنفتحة دون قيد او رادع وثقافة اأهله الثقافة 

االإ�شالمية الر�شينة".
ونوه الباحث" على اأولياء االأمور االنتباه اإىل كيفية احلفاظ على ابنائهم من خالل 
واإقامة  للطلبة  ال�شيفية  العطلة  با�شتثمار  وذلك  االإ�شالمية  املجتمعات  مع  التوا�شل 
ال�شفرات اىل الدول االإ�شالمية بحيث تاأخذ هذه ال�شفرات �شكل املخيمات الك�شفية 
ب�شريطة اأن تكون هذه املخيمات منظمة وهادفة وبعيدة عن الفو�شى لكي يعي�شوا اجواء 
اإ�شالمية، كذلك يجب االنتباه اىل التعليم االإ�شالمي وتاأ�شي�س مدار�س اإ�شالمية وذلك 

باإيجاد كادر متخ�ش�س من االأ�شاتذة واملعلمني وو�شع مناهج علمية ر�شينة 
التعريف  على  وتعمل  املذهبية  االث��ارة  عن  وتبتعد  اجلميع  ت�شتوعب 

باالإ�شالم واأهل البيت عليهم ال�شالم وتهتم باللغة العربية كما انه 
ميكن توظيف و�شائل التوا�شل املختلفة يف اي�شال هذه املفاهيم 

وتر�شيخها يف اأذهان الطلبة". 
زيادة عدد السكان همُّ الغرب األول

ال�شويد، حتدَث عن اخلطر  املو�شوي، عراقي مقيم يف  علي 
الذي يهدد امن االأ�شرة امل�شلمة قائاًل" اعتقد ان الغرب منحنا 

اللجوء )االإقامة(  بدافع االهتمام  باأطفالنا لكي يجعلوا هذه 
ال�شريحة تتعلم وتتاأقلم مع تقاليدهم وعادتهم في�شبحوا جزءا   من 

تلك املجتمعات وبالتايل يبتعد االبن عن ابويه ب�شبب ت�شكل طريقة تفكريه 

وفق ما هو موجود يف تلك البلدان البعيدة كل البعد عن جوهر االإ�شالم وتعاليمه".
م�شيفًا" ان مملكة ال�شويد على �شبيل املثال تعاين من قلة عدد ال�شكان االمر الذي 

جعل هذا البلد ي�شتقبل املهاجرين من 
م�شلمني وغريهم، وبذريعة الدعوة اىل 
احلرية وحماية االإن�شان تبداأ التدخالت 
يف حياة اال�شرة وعالقة بع�شها ببع�س 
وهي تاأخذ �شفة قانونية فمجرد تعر�س 
قد  او  توبيخ  اىل  اال�شرة  اطفال  اح��د 
مينع الطفل من ممار�شة فعل قبيح او 
بالتدخل  ال�شلطات  تبداأ  تافه  اي عذر 
الطفل من  يوؤخذ  والتحقيق وغالبًا ما 
واىل  اأ�شرته  عن  بعيدًا  ويبقى  ا�شرته 

االأبد". 
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وبنّي املو�شوي" يف اإحدى املرات كانت طفلتي ال�شغرية زينب تلعب وعمرها انذاك 7 
اأ�شهر ف�شقطت من على الكر�شي املوجود يف املنزل فانك�شر ذراعها وعندما راجعت 
امل�شت�شفى من اأجل معاجلتها مل يعر الطبيب ال�شويدي اي اهتمام مبعاجلة زينب حتى 
انه مل ي�شحب ذراعها اىل مو�شعه الطبيعي فاأجريت ات�شااًل هاتفياً  باأحد االطباء 
بعد  فاخربين  املو�شوع  متابعة  منه  وطلبت  نف�شه  امل�شت�شفى  يف  املقيمني  العراقيني 
ان اطلع على التقرير اخلا�س بزينب بان املعلومات ت�شري اىل ان ذراعها ُك�شر بفعل 
ال�شرب اي ان الطبيب ال�شويدي يعتقد ذلك وعندما اردت ان ارفع دعوى ق�شائية �شده 

ن�شحني الطبيب العراقي بان ال اأفعل ذلك الن الق�شية لي�شت ب�شاحلي".

صعوبة تثبيت األحكام 
الفقهية لدى الطلبة 

المسلمين
فيما توؤكد )رو�شمني برادان( وهي معلمة 
م�شلمة تعمل يف احدى املدار�س الربيطانية 
يف لندن" ان احلكومة يف بريطانيا متار�س 
يف  امل�شلمني  االأط��ف��ال  على  �شغوط  ع��دة 
والتهديد  اال�شا�شي  واملو�شوع  امل��دار���س 
االك����رب ه���و م��و���ش��وع ارت������داء احل��ج��اب 
كبري  عدد  بوجود  ولكن  للفتيات  بالن�شبة 
ا�شبح  االإ�شالمية  و  العربية  اجلالية  من 
هناك نوع من احلرية يف مو�شوع احلجاب واالأمور االخرى واأ�شبح هناك تقبل وانفتاح 
على العادات والتقاليد االإ�شالمية واأ�شبحت هناك �شرورة ملحة على تقبل الو�شع ورفع 

بع�س ال�شغوط التي كانت متار�س من قبل".
م�شيفًة" يوجد �شمن املنهج التعليمي يف املدار�س الربيطانية ذات االغلبية االإ�شالمية 

من املدر�شني والطلبة امل�شلمني مادة تخت�س مبو�شوع الدين وتبني االحكام الفقهية 
والعقائدية وتبعث فيهم االخالق االإ�شالمية احل�شنة ومبداأ احرتام االآخرين 

وتقدم لهم الن�شح يف االمور الدينية ب�شورة �شاملة".
والذين  تعليمهم  اأتوىل  الذين  االأطفال  �شريحة  برادان" بحكم  وتبني 

ال يتجاوزون من العمر 5 �شنوات فاأن امور التعليم والتوجيه ت�شبح 
ا�شعب يف كيفية اقناعهم وتوجيههم التوجيه ال�شحيح لكي يتخلوا 

عن العادات واملمار�شات التي ال تتالئم مع تعاليم ديننا اال�شالمي 
وقد مت ادخال ال�شجادة والقراآن الكرمي، �شمن منهج الدين 
جند  ونحن  االولية  الدرا�شية  املراحل  يف  يتعلمونه  ال��ذي 

تقبل كبري من هوؤالء االطفال لتعلم الدين اال�شالمي الن 
االطفال دائمًا يحبون التقليد فعندما يجدون اآباءهم 

يقيمون ال�شالة ويقراأون القراآن الكرمي فهم اي�شًا 
يتقبلون  فهم  وبالتايل  يقلدونهم  ان  يحاولون 

الدر�س ويتفاعلون معه".

وتتفق )اآالء مهدي( وهي ربة بيت ت�شكن يف لندن، مع برادان بخ�شو�س اخلطر الذي 
يهدد االأطفال امل�شلمني قائلًة" ان من اأهم امل�شاكل الكبرية التي نعاين منها يف الغرب 
هي مو�شوع تربية االطفال واالعتناء بهم وتر�شيخ تعاليم اال�شالم يف نفو�شهم من اجل 
عدم اجنرارهم نحو الثقافات الغربية الدخيلة على اال�شالم وان ال�شعوبات تتزايد 
اكرث كلما كان ال�شخ�س يعي�س يف بيئة ال تتواجد فيها جالية عربية واإ�شالمية وال�شعوبة 
ا�شبح  فاأن احلجاب  ارت��داء احلجاب  امل�شلمات هو مو�شوع  تواجه  التي  لدى  االكرب 
روؤيته يف كثري من االماكن بل �شدرت عدة قوانني �شد  حمارب كثريًا وغري حمبب 

ارتداء املراأة للحجاب اال�شالمي".
واأو�شحت" لكي يحافظ االآباء على ابنائهم فاأنهم يقومون با�شطحاب ابنائهم اىل 

املدار�س العربية االإ�شالمية يف �شبيل 
االإ�شالمية  والتعاليم  املناهج  تعلم 
من  العربية  اللغة  على  وح��ف��اظ��ًا 
تبقى  ولكن  االطفال  ل��دى  االن��دث��ار 
مراقبة االهل لالأبناء �شرورة ملحة 
م��ن اأج���ل ال��وق��وف ب��وج��ه امل��وج��ات 
على  ابعادهم  حت��اول  التي  الغربية 
ج���ادة االإ����ش���الم وك��ذل��ك ���ش��رورة 
التي  ك��اف��ة االم����ور  ���ش��رح  ي��ت��م  ان 
�شرورة  عن  واإفهامهم  يواجهونها 
االلتزام باحلجاب االإ�شالمي واأنهم 

يختلفون يف دينهم وتقاليدهم عن ا�شدقائهم 
الذين ينتمون لتلك املدن ويدينون بديانات 

اخرى غري االإ�شالم".  

�شعبان املعظم   1434ه� 18



• �صادق مهدي ح�صن 

ي احُل�َسني   َربيُع ال�ّسهاَدة..ُيلب 
رنا ؟ ر َين�سُ ن نا�سمِ َهل ممِ

�سرخة خالدة اأر�سلها احل�سني)عليه 
الــتــاريــخ  �سمع  بــهــا   ــ �ــسمِ الــ�ــســالم( 
لن�سرة   ـــوة دع الــقــيــامــة,  ــوم  ي اإىل 
ت�سمن  التي  ة  احلق والعقيدة  الدين 
يف  وكرامتها  �سعادتها  لالإن�سانية 
اأحباب  هم  واالآخـــرة..وهـــا  الدنيا 
موقعه  ومن  بح�سبه   ــل ,وُك احل�سني 
�سبحانه   ا عــلــى  اتــكــالــه  بــعــد 
ومتوا�سل   حثيث �سعي  يف   وتعاىل
الذي  ال�سهداء�  �سيد  نــداء  لتلبية 
االإ�سالم  جذور  الطاهر  بدمه  �سقى 

فعّمقها فكرا ومنهجا و�سلوكا

�شنويًا  ال�شهادة(  ربيع  )مهرجان  ياأتي  املنطلق  هذا  ومن    
اهلل  ر�شول  وريحانة  ال�شيم  اأب��ي  مولد  ذك��رى  مع  متزامنًا 
)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( كو�شيلة من و�شائل تلبية ذلك 
البيت)اأحيوا  اأه��ل  الأم��ر  واإح��ي��اًء  الرفيع  احل�شيني  ال��ن��داء 
 َبَرَكة اإالَ  املهرجان  اأمرنا(..وما  اأحيا  عبدًا  اهلل  رحم  اأمرنا 
من بركات اأبي االأحرار�التي ال تقف عند حد، فاحل�شني� 
عطاء مت�شل باهلل )الذي ال تنق�ُس خزائنه، وال تزيُدُه كرثُة 
 املهرجان ُيَعد فيه اأن العطاء اإاِل ُجودًا وكَرمًا(..ومما ال �شك
تظاهرة ثقافية مباركة ورائعة لن�شر الفكر احل�شيني الر�شني 
مبا يتخلله من ندوات فكرية واأدبية وبحوث معمقة يف الق�شية 
احل�شينية خ�شو�شًا والق�شايا االإ�شالمية على وجه العموم..
اإ�شافة اإىل معار�س الكتب التي ت�شكل بذاتها تظاهرة ثقافية 
اأثبت  وقد  املجتمع  توعية  يف  االأهمية  من  كبري  جانب  على 
رغم  للنظر  وملفتًا  كبريًا  عليه جناحًا  والقائمون  املهرجان 
 التي واجهتهم..ومتثل ذلك يف م�شاركة كثري التحديات  كل 
من الوفود من كل قارات العامل ومن �شتى املذاهب والطوائف 
ر�شالة احل�شني� اخلالدة  اإي�شال  �شاهم يف  واالأدي��ان مما 
الواعي امللتزم  اأكرث نقاًء وجالًء حيث قام االإع��الم  ب�شورة 
يف اإزالة كل ال�شبهات والرتهات التي جاء بها اأحفاد االأمويني 
،ومن ورائهم ممن يهدف اإىل طم�س معامل االإ�شالم االأ�شيل 
املتمثل يف اأهل البيت عليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم، والتي 
بيته  اأه��ل  من  املباركة  ال�شفوة  �وتلك  ال�شهداء  �شيد  كان 
بذلوا  من  طليعة  يف  اأ�شحابه  من  املجاهدة  الكرمية  والثلة 
مهجهم يف �شبيل الدفاع عنها والذود عن عزتها ومنعتها..
وغري خاف على املتتبع اأن معاي�شة الوفود)خ�شو�شًا االأجنبية 
ومن االأدي��ان االأخ��رى (يف مدينة كربالء املقد�شة واالإطالع 
اإ�شهامًا  ي�شهم  ال�شحيحة  منابعه  من  البيت  اأهل  فكر  على 
فعااًل يف االإقبال على دين االإ�شالم واملذهب احلق الذي القى 
ما القى �شمن م�شاره التاريخي الطويل الكثري والكثري جدًا 
من حماوالت التجني والتهمي�س واالإق�شاء مبختلف اأ�شاليب 
املكر على مر العهود واالأزمان مما ولد نظرة �شلبية اأخذها 
الكثريون ممن يتحامل على الفكر الثوري للملحمة احل�شينية 
 ُ اهلل َوَياأَبى   َواِهِهم ِباأَف  ِ اهلل ُنوَر  ِفُئوا  ُيط  اأَن املباركة �ُيِريُدوَن 
اأهم  َكاِفُروَن�..ولعل هذا هو من  ال َكِرَه   َوَلو ُنوَرُه   ُيِتم  اأَن  اإاِل

واأ�شمل االأهداف التي �شعى وي�شعى )مهرجان ربيع ال�شهادة( 
لتحقيقها..ومما يوؤّمل له عامًا بعد عام وبح�شب اال�شتقراء 

احلا�شل من متابعة موا�شم املهرجان: 
عدد  حيث  من  اأكرب  امل�شاركة  حجم  يكون  اأن   •
الفكرية  ومناهلها  وتوجهاتها  اأ�شنافها  وتباين  ال��وف��ود 
اأو�شع ملن ال يعرف  والعقائدية..وهذا يفتح جمااًل  والثقافية 
من هو احل�شني �اأن ينهل من هذا الغدير العذب ..وكما قال 
االإمام الر�شا � )اإن النا�س لو علموا حما�شن كالمنا التبعونا( 
اأن تكون فرتة املهرجان اأطول مما ي�شاعد على   •
املثمرة  واللقاءات  الفكرية  ال��ن��دوات  من  اأك��رث   بكم القيام 

ومناق�شة بحوث اأكرث �شمواًل واأو�شع اأبعادًا. 
اأو�شع  اإعالميًا  وحّيزًا  بعدًا  املهرجان  ياأخذ  اأن   •
ال��ق��ن��وات  ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق  مم��ا ه��و عليه االآن وه���و مم��ا 
الف�شائية من جانب اإعالمي اأو دعائي ال اأن يكون مقت�شرًا 
االأخ���رى.. ال��ق��ن��وات  وبع�س  الف�شائية  ك��رب��الء  قناة  على 
اإذاع��ة  على  يقت�شر  ال  اأن  على  امل�شموع  االإع���الم  وك��ذل��ك 
اإذاع��ات  اإىل  ليمتد  بل  وغريها  والعبا�شية  احل�شينية  العتبة 
اأخرى واالإعالم املقروء املتمثل باإ�شدار كم اأكرب من الكتب 
واملطبوعات واملن�شورات واملل�شقات )البو�شرتات( التعريفية 
باملهرجان واأن ال يقت�شر االأمر على مدينة كربالء بل لي�شمل 

جميع اأو اأغلب حمافظات العراق على اأقل تقدير..
وُيرتجم  املهرجان  يف  ما  كل  ُين�شر  و  ُيطبع  اأن   •
اإىل جمموعة من اللغات املتداولة ب�شورة وا�شعة مع ت�شدير 
�شبكة  على  ذل��ك  ك��ل  ون�شر  خمتلفة  دول  اإىل  املطبوعات 
كلما  الدائرة  ات�شعت  املواقع..وكلما  خمتلف  ويف  االإنرتنيت 

ازداد اخلري وَعم. 
ن�شاأل اهلل -جل وعال- اأن يوفق جميع القائمني على خدمة 
بابًا  ال�شهادة(  ربيع  يكون )مهرجان  واأن  االإم��ام احل�شني� 
ون�شر فكره  املذهب احلق  اأخ��رى خلدمة  اأب��واب  ينفتح منه 
ور�شالته وهي ر�شالة امل�شطفى -�شلى اهلل عليه واآله و�شلم-..
ولعلنا بهذا ن�شكل جانبًا من جوانب االنتظار االإيجابي وممن 
االإم��ام  املنتظر  والعدل  املوؤمل  القائم  لظهور  الطريق  يعّبد 
احلجة بن احل�شن -�شلوات اهلل عليه وعلى اآبائه اأجمعني-. 
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اتفقت كلمة املوؤرخني على اأن ابا حنيفة لي�س مب�شت�شاغ يف الدولتني االموية والعبا�شية، 
وباخت�شار يرجع �شبب ذلك اىل اأَن ابا حنيفة ّ�شمر عن �شاعد اجلد فيما يتعلق بنزعته 
من�شجما  يكن  مل  اأّنه  فكما  وعا�شرها،  عاي�شها  التي  ال�شيا�شية  االنظمة  �شد  الثورية 
كثريا اأو قليال مع دولة بني اأمية، فاالأمر هو االأمر يف دولة بني العبا�س يف عهد ال�شفاح 

واملن�شور.
فالتاريخ اأعلن وبكل و�شوح اأن اأبا حنيفة يف عهد من عهود االأمويني اأفتى ل�شالح ثورة 
�شعار  الثورة قامت على  التي  تلك  ال�شالم(،  بن علي بن احل�شني )عليه  زيد  ال�شهيد 
ا�شتئ�شال �شاأفة الظلم االأموي، ومثله احلال يف عهد العبا�شيني فقد اأفتى لن�شرة ثورة 
التي انطلقت �شرارتها من املدينة،  النف�س الزكية حممد بن عبداهلل بن احل�شن  ذي 
كما وقد اأفتى لن�شرة ثورة  اأخيه، اأي اأخ النف�س الزكية اإبراهيم بن عبداهلل بن احل�شن 

التي كانت يف الب�شرة.
ذلك  والعبا�شية؛  االأموية  الدولتني  يف  م�شت�شاغا  لي�س  حنيفة  اأبا  اأن  قوله  نريد  الذي 
هاتني  نظر  م�شرف يف  تاريخ  لها  لي�س  ال�شيا�شية  للح�شابات  الراأي طبقا  مدر�شة  الأن 
وم�شالح  ال�شيا�شة  روؤى  فيه  جرت  فيما  جتري  اأنها  نفرت�س  اأن  اإال  اللهم  الدولتني؛ 
اأبي حنيفة  اأبي يو�شف خليفة  اإنخراط  احلكم، وقد ح�شل ذلك ملدر�شة الراأي ب�شبب 

يف زعامة مدر�شة الراأي مع اجتاهات الر�شيد ممثل الدولة العبا�شية ورجلها االأول.
االأمر الذي جعل من مدر�شة الراأي ذات حيوية وفعالية بعدما كادت متوت فيما م�شى، 
وال اأكاد اأرتاب يف اأّن مدر�شة الراأي بزعامة اأبي يو�شف القا�شي ال متثل مدر�شة الراأي 
ال  العبا�شية  الدولة  كانت  ف��اإذا  قريبة؛  ب�شلة  اإليها  متت  وال  حنيفة  اأبو  اأ�ش�شها  التي 

ت�شت�شيغ وجود اأبي حنيفة، بل ت�شربه بال�شياط وت�شجنه، وتفرت�س فيما عدا ذلك اأن 
العلم علم اأهل املدينة وعبداهلل بن عمر ال غري، واأن مدر�شة الكوفة ال يقبل املن�شور 
منها �شرفا وال عدال، وال فقها وال رواية وال ق�شاء، فما عدا مما بدا؟ وكيف �شارت 
بل  الر�شيد،  ميثلها  التي  العبا�شية  الدولة  لروؤى  االإ�شالمي  املنهج  هي  ال��راأي  مدر�شة 

وليعتلي اأحد اأبنائها وهو اأبو يو�شف عر�س قا�شي الق�شاة.
فهم  املدينة يف  مدر�شة  منهج  يبتغي حوال عن  ال  كان  نف�شه  الر�شيد  لي�س  اأو  ثم  ومن 
العبا�شية  ال�شيا�شة  اأيديولوجية  اأن  ن�شدق  اأن  لنا  وهل  املن�شور؟  الأخيه  تبعا  االإ�شالم 

تبدلت بني ليلة و�شحاها مائة وثمانني درجة هكذا بال �شبب معقول؟
بل هل لنا اأن ن�شدق اأن الدولة العبا�شية ترجح مدر�شة الراأي التي �شيدت على امليول 
اأنحاء  – ال تلتقي مع هذه امليول باأي نحو من  – اأي الدولة العبا�شية  اأنها  العلوية مع 

االلتقاء؟
اأم اأن ما ي�شدق هو اأن �شعار مدر�شة الراأي اآل ليكون �شعارا ل�شيا�شة الدولة بعد اأن كان 

متقاطعا معها للغاية؟
ال ريب اأن االحتمال االأول غري معقول؛ الأن امليول العلوية مما ترعد لها الدولة كثريا، 
وال�شاعر ترجم ذلك من خالل مواقف الدولة العبا�شية الال اإن�شانية والال اإ�شالمية مع 

بني علي بقوله:
          تاهلل ما فعلت اأمية فيهم          مع�شار ما فعلت بنو العبا�س

واالآخر الذي قال:
     فليت ظلم بني مروان دام لنا          وليت عدل بني العبا�س يف النار

بني الدولتني األموية والعباسية
مقولة الرأي 

 اتفقت كلمة الموؤرخين على اأن ابا حنيفة لي�ض بم�ست�سا في الدولتين 
�سمر  حنيفة ّ ابا  اأَن  الى   ذل �سبب  يرجع  وباخت�سار  والعبا�سية,  االموية 
التي  ال�سيا�سية  الثورية �سد االنظمة  الجد فيما يتعلق بنزعته  �ساعد  عن 
بني  دولة  مع  قليال  اأو  ا  كثير ا  من�سجم يكن  لم  اأّنه  فكما  وعا�سرها,  عاي�سها 

اأمية, فاالأمر هو االأمر في دولة بني العبا�ض في عهد ال�سفاح والمن�سور.
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بني الدولتني األموية والعباسية

باالإمام مو�شى بن جعفر بن حممد بن علي بن  العظيم  االأثم  الر�شيد  ولي�س باجرتاح 
احل�شني بن علي بن اأبي طالب ببعيد عن �شمري االأحرار.

املن�شور  عهد  يف  هي  هي  ومبادئها  واأولوياتها  العبا�شية  ال�شيا�شة  اأبعاد  كانت  واإذا 
اآل  حينما  ال��راأي  مدر�شة  اأن  نفرت�س  اأن  اإال  لنا  يبقى  فال  الر�شيد،  عهد  يف  هي  وهي 
اأمرها لتكون حتت زعامة اأبي يو�شف القا�شي حرفت م�شريتها االأوىل وتغريت مبادئها 
االأ�شا�شية التي كافح ونافح الأجلها اأبو حنيفة حني اجنرفت فاإنحراف زعيمها الثاين مع 

�شيل ال�شيا�شة العبا�شية اجلرار.
جبهة  �شعف  ذلك  ليتبع  ملحوظ،  مبعدل  الراأيويني  جبهة  قويت  اأن  ذلك  عن  جنم   
الوحيويني ومدر�شة الر�شول امل�شطفى )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(؛ اإذ لي�س االأمر اأن 
اأّنه يقف  الوحيويني مل يلتقوا مع االجتاهات ال�شيا�شية ومل تلتق االجتاهات معهم، وال 
عند النزاع املطروح يف اأن  عثمان خليفة را�شد واأن علًيا لي�س اأًهال لتناله مقولة اخلالفة 

الرا�شدة كما تفرت�س مدر�شة اأهل املدينة.
ومدار�شهم  عناوينهم  مبختلف  الراأيويني  جبهة  اأن  وهو  بكثري  ذلك  من  اأخطر  االأم��ر 
اأف�شل من علي، ويف ميولهم  اأن عثمان  قد ّاحتدوا، ّاحتدوا يف منطلقهم العقائدي يف 
ذلك  عن  اإال  املبني  ال�شرع   و�ش الدين  معامل  ياأخذوا  ال  اأن  ويف  املخجلة،  الالعلوية 
ال�شرب من ال�شحابة الذين ال يلتقون مع علي  بن اأبي طالب يف اخلطوط االإ�شالمية 

الكربى.
نهل من منهله  املوؤمنني علي ومن  اأمري  الدين عن  �شيًئا من  ياأخذوا  اأن ال  وبالتايل يف 
ال�شريف من عظماء ال�شحابة كعمار بن يا�شر وعبداهلل بن عبا�س من منهلة ال�شريف 

من عظماء ال�شحابة كعمار بن يا�شر وعبداهلل بن عبا�س واأبي ذر الغفاري وعمار بن 
يا�شر وخزمية بن ثابت االأن�شاري ذي ال�شهادتني وحذيفة بن اليمان وغريهم.

ولي�س هذا  ال�شراع،  البيت وحدها يف �شاحة  اأهل  بقاء مدر�شة  اأ�شفر عن  الذي  االأمر 
ن�شبت  التي  والعبا�شية  االأموية  ال�شيا�شية  االأنظمة  اإذ  �شيا�شًيا؛  حماربة  فهي  وح�شب 
العداء لعلي تهولها مدر�شة علي الوحيويوة...، وهي فيما عدا ذلك حماربة عقائدًيا؛ اإذ 
تلك االأنظمة وقفت �شًفا ب�شف مع االجتاهات العثمانية؛ ليقرر اجلميع اأّن اأمري املوؤمنني 
علًيا ال ت�شعه مقولة اخلالفة الرا�شدة، وال اأّنه ميثل مظهر االإ�شالم حينما كان خليفة كما 
مثله اخللفاء الثالثة اأبو بكر وعمر وعثمان، بل وكما مثله يف االأطروحة النظرية عبداهلل 

بن عمر يف وقت من االأوقات.
وهي فيما عدا ذلك حماربة اجتماعيا واقت�شاديا،  التاريخ خري �شاهد على ما عانى 
اأهل البيت، حيث �شلبت حقوقهم بالكامل ب�شبب امل�شالح ال�شخ�شية واالأهواء املري�شة 

وال�شيا�شات الربغماتية التي هي يف حقيقة االأمر تقتل الدين بالدين.
ولي�س عيبا اإذا ما �شمينا االأ�شياء باأ�شمائها؛ اإذ الراي – مبعناه امل�شدري العري�س – 
وليد االأنظمة ال�شيا�شية االأموية والعبا�شية؛ اإذ لي�س من ال�شدفة من �شيء اأن تن�شجم 
روؤية الراأيويني مع الروؤى ال�شيا�شية التي تلهج باالإ�شالم ما دّرت م�شاحلها عليها بالنفع 

والفائدة، يف الوقت الذي ال جند ملدر�شة الوحي ان�شجاما معها باأدناه.
على  االإ�شالمية  ال�شيا�شات  وممثلو  الراأيويون  يجل�س  اأن  �شيء  يف  ال�شدفة  من  ولي�س 
مائدة واحدة �شيدت على حماوالت جادة الإزواء اأمري املوؤمنني علي وجودا وفكرا و�شعارا 

لالإ�شالم عن واجهة التاريخ ال�شادقة.

من كتاب: الر�سول الم�سطفى )�سلى ا عليه واآله و�سلم( ومقولة الراأي
 الى �ض  تاأليف:با�سم الحلي من �ض



فكما اأن مدر�شة اأهل املدينة ال متيل اإىل علي باأدنى ميل على مدر�شة الراأي اأن تنحو 
هذا املنحى اإذا ما �شاءت اأن تنال ر�شى االأنظمة ال�شيا�شية االأموية اأو العبا�شية.

وكما اأن منبع مدر�شة اأهل املدينة عبداهلل بن عمر واأبو هريرة وزيد بن ثابت واخللفاء 
الثالثة، على مدر�شة الراأي اأن ت�شرب ب�شعار اأبي حنيفة: ما جاء عن ر�شول اهلل )�شلى 
ونحن  ال�شحابة فهم رجال  وما جاء عن  والعني  الراأ�س  فعلى  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل 
رجال عر�س اجلدار كيما تنال ر�شى ال�شيا�شة، بل تتنا�شى االأخذ عن ابن م�شعوج وابن 

عبا�س وهذا ال�شرب من ال�شحابة.
نخل�س من كل ذلك اإىل اأن الراأي اأخ�شر عوده على اأولويات �شيا�شية ومبادىء عقائدية 
ت�شتبطن م�شالح �شلطوية، يدل على ذلك ف�شال عما تقدم اأن الراأي مل تكن له م�شاحة 

وا�شعة يف حلبة الت�شريع واال�شتنباط يف عهد التابعني؛ بل 
اإن م�شهور اأئمة التابعني من هذه املقولة �شلبي للغاية، وهو 
ت�شريعية  قيمة  له  لي�شت  الراأي -عهدئذ-  اأن  ينبىء عن 
اأن نفرت�س  اإال  يبق  فلم  اأن م�شاحته عري�شة،  وال  وا�شعة 
وحي ال�شيا�شة يف خ�شم ال�شراع، والذي هو على الدوام 

كفيل باإحياء دين جديد!
ومن خالل نظرة فاح�شة يف التاريخ نقف وتقف على اأن 
ال  قويا  كان  التابعني  راأيويي  من  ال��راأي  ر�شالة  من حمل 
ال�شلبي  موقفهم  يف  التابعني  م�شهور  من  اأق��وى  جت��ارى، 
من  هو  الزهري  اأن  التاريخ  اأعلن  وقد  املقولة،  هذه  من 
االأطروحة  اإذ هو ممثل  العهد؛  ال��راأي ذلك  ر�شالة  حمل 
الرتاث  ذلك  �شر  واأم��ني  اأمية،  بني  دول��ة  يف  االإ�شالمية 
وعثمان،  وعمر  بكر  اأبي  الثالثة  اخل��الفء  من  امل�شتقى 

وهو فيما عدا ذلك اأعلم النا�س به.
عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: من اأفقه 

اأهل املدينة؟
قال: اأما اأعلمهم بق�شايا ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله 
فقها  واأفقههم  وعثمان،  وعمر  بكر  اأبي  وق�شايا  و�شلم( 
امل�شيب،  بن  ف�شعيد  النا�س  اأمر  من  م�شى  مبا  واأعلمهم 
تفجر  ت�شاء  وال  الزبري،  بن  فعروة  حديثا  اأغزرهم  واأم��ا 
من عبيداهلل بن عبداهلل بحرا اإال فجرته، واأملهم عندي 

جميعا ابن �شهاب)1(؛ فاإنه جمع علمهم جميًعا اإىل علمه)2(.
وعلى اأية حال ا�شتطاعت ال�شيا�شة اأن توؤطر مدر�شة الراأي يف عهد الر�شيد باإطارها 
كيما تبنيها من جديد كما هو حال مدر�شة اأهل املدينة حينما �شيد بنيانها املن�شور من 
قبل، وهذا عمل على جعل كل من املدر�شتني جبهة واحدة؛ مبعنى اأن ذاتيات مدر�شة 
الراأي اأ�شحت هي ذاتيات مدر�شة املدينة، ومقومات وجود تلك هي مقومات االأخرى، 
غاية ما بينهما من افرتاق هو ال�شكل واملظهر ال غري، واإال ما هو التف�شري املعقول الأن 
اإلبا  الر�شيد  عهد  يف  العبا�شية  ال�شيا�شة  موقف  اإىل  م�شافا  املدر�شتني  جمموع  يكون 
واقع احلال  هو  لي�س  اأن هذا  مع  والعقيدة  الفكر  البيت: يف  اأهل  على مدر�شة  واحدا 

عهد املن�شور!
ويف اجلملة انق�شم امل�شلمون يف ذلك الع�شر اإىل جبهتني، فجبهة تاأ�ش�شت وتقومت على 

اأمرين متالزمني غاية التالزم هما االإن�شجام مع االأنظمة ال�شيا�شية بالكامل والبناء 
على اأن الراأي م�شدر من م�شادر الت�شريع االإ�شالمي، وهذه هي التي �شميناها جبهة 
الراأيويني، والثانية على نقي�س االأوىل متاما يف كل من االأمرين، فلي�شت هي من�شجمة 
باأدنى ان�شجام مع االأنظمة ال�شيا�شية املطروحة بكل اأ�شكالها واألوانها، م�شافا اإىل اأنها 

ال ترى الراأي اإال بدهة و�شاللة.
الذي اأعتقده اأننا حينما نعطي لنف�شنا احلق يف احلديث عن منا�شىء الراأي وجذوره 
علينا اأن ال نتنا�شى هذه املعطيات وال تلك الثوابت؛ اإذ ما ذلك اإال اأثر طبيعي و�شكل 
ثان لنزاع قدمي بني اجلبهتني ميتد اإىل عهد ال�شحابة، وكما قلنا �شابقا فال�شحابة 
خطان: وحيويون وراأيويون، وامل�شلمون بعدهم على هذا املنوال؛ فاإما ينهلون من معني 

اأولئك واإما يكرعون من �شرعة هوؤالء.
الدعوى  متييع  منه  نبتغي  طوًيال  ت��راه  لعلك  ال��ذي  هذا 
اأكل  مما  ال�شحابة  نزاع  عن  احلديث  اأن  تفرت�س  التي 
عن  احلديث  لي�س  عرفت  وكما  اإذ  و�شرب؛  عليه  الدهر 
اآيديولوجيا حم�شا  هذا النزاع طوباويا ال فائدة فيه وال 
باأ�شباب  يحيط  بحق  هو  بل  اخل��ارج��ي،  الواقع  ميثل  ال 
وامل�شلمني  ال�شحابة،  امل�شلمني  االفرتاق واالختالف بني 

التابعني وامل�شلمني اأتباع التابعني حتى يومك هذا.
بني  الفرقة  ودواع���ي  اأ���ش��ب��اب  اأن  ال��ق��ول  ل��ه��ذا  يدعونا 
ذات  ه��ذا  يومك  وحتى  ال�شحابة  عهد  منذ  امل�شلمني 
هوية واحدة واإن اختلفت مظاهرها عرب تقلبات التاريخ 
ومطاوي االأيام، فكما اأن امليول العلوية يف عهد ال�شحابة 
و�شرعيا  �شيا�شيا  اإ�شالميا  واقعا  تعك�س  اإ�شالمية  حقيقة 
العهود  ال�شاأن يف  وال�شاأن هو  االأمر  فاالأمر هو  وعقائديا 

التي تلت ذلك العهد الغابر حتى اليوم.
ظاهرة  والعثمانية  والعمرية  البكرية  امليول  اأن  وكما 
عقائدية  باأطر  موؤطرة  االأول،  الع�شر  اأهل  يف  اإ�شالمية 

و�شرعية و�شيا�شية، هي كذلك ممتدة اإىل اليوم.
القراآن  بو�شاح  مت�شحة  العلوية  امليول  اأن  فكما  ثم  ومن 
وال�شنة وح�شب وال تتعبد بغريهما فهذا هو حال مدر�شة 

اأهل البيت فيما بعد.
وكما اأن امليول االأخرى ت�شبح يف ف�شاء و�شيع حينما جعلت الراأي م�شدرا للت�شريع فهذا 

هو حال مدر�شة اخللفاء منذ ذلك العهد وحتى ال�شاعة.

خال�سة ما تقدم )نتيجة مهمة(
الذي نريد قوله من كل ما مر اأن الراأي لي�س يف حقيقته مقولة ذات بعد �شرعي فقط، 
واإذا نظرنا اإىل جماع اأطرافها جند اأن اأبعادها �شيا�شية من جهة وعقائدية من اأخرى، 
وهذا هو الذي اأك�شبها اأهّمية بالغة، وهو الذي جعل احلجيث عنها والبحث يف اآثارها 

اأمرا خطريا للغاية.
واإما  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اآل  ملدر�شة  اإما  َتبع  اليوم  امل�شلمني  ثقل  اأن  ذلك  واآي��ة 
ملدر�شتي االأثر والراأي اللتني اآل اأمرهما لتكونا يف البناء العلمي العام مدر�شة واحدة 

�شعبان املعظم   1434ه� 22



هوية  عن  تك�شف  التي  اخل�شائ�س  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجت��در  العبا�شي،  الر�شيد  عهد 
مدر�شة اآل البيت )عليهم ال�شالم( ثالثة هي:

1-حرمة القول بالراأي يف دين اهلل، وتتاأكد احلرمة يف حماولة التعرف على امل�شالح 
واملفا�شد وتاأ�شي�س االأحكام ال�شرعية عليها يف �شورة ورود ن�س عن الوحي.

اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  بعد  اخلالفة  النا�س  اأوىل  عليا  املوؤمنني  اأمري  باأن  2-االعتقاد 
عليه واآله و�شلم(؛ اإحاطته مبقا�شد الر�شالة والوحي ولغري ذلك من الثوابت االإ�شالمية 

ال�شارخة.
3- ال ت�شت�شيغها ال�شيا�شات الظاملة؛ اإذ هما ال ين�شجمان.
اأما املدر�شة االأخرى فقد تقومت هويتها على ثالثة اأمور:

تلك  يف  ال�شرورة  تتج�شد  يزعم  فكما  الفراغ،  مناطق  يف  ال��راأي  تعاطي  1-���ش��رورة 
املناطق التي مل ميلوؤها القراآن ومل تغّطها ال�شنة..!

2-االعتقاد باأن عليا لي�س اأهال الأن ينه�س باأعباء اخلالفة اإذا ما قي�س باأبي بكر اأو عمر 
اأو عثمان، وهذا اأ�شرف ما يقال يف عقيدة هذه املدر�شة جتاه اأمري املوؤمنني علي، غري 
اأنك عرفت اأن االإمام مالكا ال ميتلك هذا املقدار من االعتقاد، اإذ هو يلّوح يف تف�شيل 
عثمان على علي يف قوله: ل�شت اأجعل من خا�س يف الدماء كمن مل يخ�س فيها، اإىل اأن 

عليا ال ي�شتاأهل اخلالفة الأنه �شفاك للدماء!
لعملة  �شكالن  اجلهات  من  كثري  يف  اإنهما  تقول:  اأن  ولك  تواأمان،  وال�شيا�شة  3-ه��ي 
واحدة؛ اإذ لوال ال�شيا�شة ملا اأخذت هذه املدر�شة ثقال كالذي اأخذته اليوم، ولوالها ملا 
حظيت النظم ال�شيا�شية االإ�شالموية التي ا�شتطالت على امل�شملني بالقهر والغلبة باأدنى 

�شبغة �شرعية تلت�شق بوا�شطتها باالإ�شالم....
ويف احلق اأن نقول اأننا طبقا ملا اأوجزنا الكالم فيه اآنفا وقفنا على وحدة غريبة وان�شجام 
عجيب بني الدولتني االأموية والعبا�شية، على ما بني هاتني الدولتني من التقاطع الكامل 
من  متعاقبتني  مرحلتني  وجدية عرب  بفعالية  َو�شيدتا  َبنتا  هما  اإذ  الوا�شح؛  واالفرتاق 
من  �شماها  تابعني،  واأتباع  وتابعني  �شحابة  العثماين،  الهوى  لرجاالت  مدر�شة  الزمن 

�شماها فيما بعد مبدر�شة اأهل املدينة.
وما يثري االنتباه اأن هناك قا�شما م�شرتكا ذا بعدين اأو قل قا�شمني م�شرتكني يف اطروحة 
كل من هاتني الدولتني فيما يتعلق باأمور ال�شيا�شة والدين، وهما ما تبلورا يف مدر�شة 

اأهل املدينة بو�شوح.
االأول: 

اأخذ الدين عن فئة خا�شة من ال�شحابة، وهم رجاالت مدر�شة املدينة االأوائل؛ اأعني 
بهم عبداهلل بن عمر مدلل هاتني الدولتني واأبا هريرة وزيد بن ثابت االأن�شاري وعثمان 
بن عفان واأبا بكر وعمر بن اخلطاب، واحللبة التي جتمع جميع هوؤالء ومن ن�شج على 
بن  اأن عمر  وهو  اأهم من ذلك  هو  ما  على  ال حقا  �شتقف  بل  راأيويون،  اأنهم  منوالهم 
اخلطاب هو املوؤ�ش�س جلبهة الراأيويني هذه، وهو اأ�شتاذ مدر�شة الراأي ورائد هذا املنهج، 

وبكلمة واحدة ما تراث مدر�شة املدينة اإال ما �شرع من �شرعة هذه اجلبهة ال غري.
الثاين: 

هاتني  من  كل  اإذ  للخالفة؛  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  باأهلية  االع��رتاف  عدم 
الدولتني ال تقران باأهليته لذلك وال ب�شرعية خالفته، وهذا هو ما ترجمه االإمام مالك 

بن اأن�س يف عقيدته ال�شلبية يف اأمري املوؤمنني علي مّما هو غري خاف على اأحد.
هذان القا�شمان يكاد ُيِجمع عليهما املفكرون والباحثون؛ اأما القا�شم االأول ف�شنعر�س له 

فيما بعد طبقا ملنهجنا يف تناول البحوث ح�شبما ي�شتحق من الب�شط واالإيجاز، وو�شوح 
ما ينطوي عليه الق�شم الثاين يغني عن الكالم فيه.

االأنظمة  اأن  وه��ي  للغاية  خطرية  حقيقة  القا�شمني  هذين  من  املخا�س  زب��دة  ولكن 
ال�شيا�شية االأمويوة العبا�شية تعبدت باإ�شالم ذي نزعة راأيوية وال يرى يف اأمري املوؤمنني 
عليا اأهال للخالفة؛ مما يعني اأن هناك تالزم ذاتي ووحدة من�شدمة بني التزام الراأي 
يف تف�شري الدين واالنتماء اإليه وبني االعتقاد بعدم اأهلية علي خلالفة الر�شول )�شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم(، ولنا هنا اأن نت�شاءل:
تاريخي  امتداد  اأن��ه  اأم  �شاعته  وليد  املن�شجمة  والوحدة  الذاتي  التالزم  هذا  اأن  هل 

لراأيويي ال�شحابة؟
وهل اأن راأيويي ال�شحابة كانوا ال يرون اأمري املوؤمنني عليا اأهال للخالفة؟

واإذا كانوا يرونه اأهالِ مَل مل ي�شتخلفوه؟
ومن ثم هل لنزعتهم الراأيوية دخل يف ذلك؟

واإذا كان للراأي دخل يف ذلك، اأهو يف هذا الفر�س ويف غريه من الفرو�س �شيا�شة اأم 
)�شتتفرق  و�شلم(:  واآله  عليه  الر�شول )�شلى اهلل  بقول  ما عالقة ذلك  دين؟وبالتايل 
فيحرمون  براأيهم  االأم��ور  يقي�شون  قوم  فرقة  اأعظمها  فرقة  و�شبعني  ثالث  على  اأمتي 

احلالل ويحللون احلرام(.
هذا الف�شل وق�شم من الذي يليه اأخذا على عاتقهما اأن يجيبا على هذه االأ�شئلة بجدية 
على  الذي  املنهج  اإيجازه  على  التمهيد  هذا  لنا  بلور  كيف  مل�شت  ولعلك  ومو�شوعية، 
اأ�شا�شه نلج معرتك هذه البحوث اخلطرية، وفيما اأح�شب تكمن االأهمية واخلطورة يف 
ثالثة من هذه الت�شاوؤالت االآنفة وهي االأول واالأخريين؛ �شبب ذلك اأن اأحدا من املفكرين 

اأو الباحثني مل يتعر�س لها بدرا�شة مو�شوعية فيما اأعتقد!
ننتهي من كل ذلك اإىل اأن البحث يف مقولة الراأي يف اأهم اأبعاده ال يعدو البحث يف مقولة 
اخلالفة ملا بينهما من تالزم ذاتي عرب التاريخ، وال اأقل من خالل رجاالتها االأوائل اأبي 

بكر وعمر وعثمان.
وعلى هذا االأ�شا�س فاإن مقولة الراأي لو اأخذت يف احل�شبان من جميع اأبعادها لتو�شحت 
االأ�شباب التي دفعت بامل�شملني اإىل هذا الت�شتت الع�شوائي واالفرتاق املميت، ففيما اأعلم 
اإّال من خالل  بالبحث  الراأي  االإ�شالمي ملقولة  الت�شريع  تاريخ  الباحثون يف  مل يتعر�س 
ال�شيا�شية  املالب�شات  املجرد عن  الكال�شيكي(  )اال�شطالحي  ال�شيق  ال�شرعي  بعدها 
والعقائدية يف اطار حركة التاريخ، غري اأن البحوث من خالل ذلك البعد املجرد مهلهلة 
وهي اإىل الطوباوية اأو االإ�شفاف اأقرب منها اإىل البحوث املو�شوعية التي ال تدع �شاردة 

اأو واردة يف عملية بناء االأفكار.
االأح��داث  خالل  االإ�شالمي  التاريخ  وجه  قلب  مما  عر�شه  يل  يت�شنى  ما  و�شاأعر�س 
من  اعرت�شهم  ما  كل  يف  ال��راأي  من  انطالًقا  ال�شحابة  فيها  خا�س  التي  االإ�شالمية 
اأزمات، ولكن من خالل هذه االأبعاد التي حددت وبدقة هوية املدار�س االإ�شالمية فيما 

بعد.
الهوام�س:

هو الزهري نف�شه.  )1(
�شري اأعالم النبالء 337:5.  )2(
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ولنا االآن اأن ن�شع بني يدي القارئ الكرمي ك�شاًفا يف اأقوال اأهل االأن�شاب وعلماء التحقيق للتاأكيد 
على والدة االإمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف( وهي يف الواقع مل تكن على �شبيل 
اال�شتق�شاء التام بل على اأ�شا�س اال�شتطرادات التي تعني الباحث لالنفتاح على اآراء اأهل ال�شنة 
يف والدته )عليه ال�شالم( واإليك اأقوال بع�س علماء اأهل ال�شنة يف التاأكيد على والدته )عليه 

ال�شالم( بينهم:
1-ابن حجر الهيثمي يف ال�شواعق املحرقة:

قال: ))اأبو القا�شم حممد احلجة وعمره عند وفاة اأبيه احل�شن الع�شكري خم�س �شنني لكن اآتاه 
اهلل فيها احلكمة وي�شمى القائم املنتظر(( ال�شواعق املحرقة: 208

2-ابن خلكان يف وفيات االعيان:
�شاحب  املنتظر  وال��د  00وه��و  ال�شالم(:  )عليه  الع�شكري  احل�شن  لالإمام  ترجمته  يف  ق��ال 

ال�شرداب..(( راجع وفيات االعيان 1: 238
3-ابن ال�شباغ املالكي:

اأبوه  قال يف الف�شول املهمة: ))كان االإم��ام بعد اأبي حممد احل�شن ابنه حممًدا، ومل يخلف 
ولًدا غريه، وخلفه اأبوه غائًبا م�شترًتا باملدينة، وكان عمره بعد وفاة اأبيه خم�س �شنني. ولد اأبو 
القا�شم حممد بن احلجة بن احل�شن اخلال�س ب�شرمن راأى ليلة الن�شف من �شعبان �شنة خم�س 

وخم�شني ومائتني للهجرة..(( راجع الف�شول املهمة: 287.
4-اأبو �شامل كمال الدين حممد بن طلحة بن حممد ال�شافعي:

فاأما مولده فب�شرمن  القا�شم حممد بن احل�شن اخلال�س..  ال�شوؤول: ))اأب��و  قال يف مطالب 
راأى يف ثالث وع�شرين �شنة )258ه�( واأما ن�شبه اأبا واأما فاأبوه احل�شن اخلال�شي..(( مطالب 

ال�شوؤول:

• ال�شيد حممد علي احللو

�سـهود على الـوالدة امليمونـة
علما اأهل ال�سة

اإا كا الت�سكي اأ رقة عد بو البع يف ولد الإمام 
 �اولتهم يف الت�سوو )فرجه ال�سر تعا ل اع( املهد
ا ارتكز لد اأك القطاعات  ا ا هومم ية العامة فاهعلى ال
  ةاأهل ال�س علما اده اأتى ال�سيعة مة بل وال�س العامة م
 )ال�سر فرجه   تعا  ا )عل   املهد الإمام  بقيقة   قو
اأهل   علما جمي اإ  ل وعزويف ولدته و وتو اأنهم اإل 
 املمك غري   م  اإ  به  اعوال بوله   ك ل  ر  اأم وهو   ةال�س
 اأمر ولد ة فاال�س علما وا ال ا الأمر بل هوالت�سليم له
 احلقا باتت م )فرجه ال�سر تعا ل اع( الإمام املهد
 وا اأنه املولود مقواأ لوا بسر تى اأنهم الهااإغ ك التي ل
ا طلعا على قيقة  ا بيليوغرافي ولعل ك�ساف الع�سكر الإمام احل�س
الأمر فا علما الأن�سا وعلما التقي عد اأهل ال�سة طعوا 
اأته   ال  ال�سا اإل  مهم  بقى  ول   )ال�سالم )عليه  بولدته 
 ااأم ال�سالم(  )عليه  ولدته  اإنكار  يف   املت�س  بع مقالت 
 لمقالته فهو هب اإ وم مد اأمتبعه اأو اأ تيمية وم اب
 )ال�سر فرجه   تعا  ا )عل   املهد الإمام   ولد اأنكروا 
 ي مالتي ل ت وتمالت والال ر دليل بل على ل ع
بها عباأ   ل �سا وهم هزلة  مواهم  لا بدت  ا  سي� العلم 
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5-اأبو املعايل حممد �شراج الدين الرفاعي:
قال يف كتابه ))�شحاح االأخبار يف ن�شب ال�شادة الفاطمية االأخيار: ))فاأما احل�شن الع�شكري 

فاأعقب �شاحب ال�شرداب احلجة املنتظر ويل اهلل االإمام حممد املهدي )عليه ال�شالم(
منتخب االأثر: 406.

6-اأحمد بن يو�شف القرماين احلنفي:
قال يف اأخبار الدول واآثار االأول: يف الف�شل احلادي ع�شر يف ذكر اأبي القا�شم حممد احلجة 
اخللف ال�شالح: ))وكان عمره عند وفاة اأبيه خم�س �شنني اآتاه اهلل فيها احلكمة كما اأوتيها 
واأجلى  االأنف  اأقنى  وال�شعر  الوجه  القامة ح�شن  وكان مربوع  �شبًيا،  ال�شالم(  يحيى )عليه 

اجلبهة(( راجع اأخبار الدول واآثار االأول: 353.
7-تقي الدين ابن اأبي من�شور:

يف كالم طويل ذكره ال�شعراين: وذلك اال�شمحالل يكون بدايته من م�شي ثالثني �شنة من 
القرن احلادي ع�شر فهناك يرتقب خروج املهدي )عليه ال�شالم( وهو من اأوالد االإمام احل�شن 
الع�شكري ومولده )عليه ال�شالم( ليلة الن�شف من �شعبان �شنة خم�س وخم�شون ومائتني وهو 
ق اإىل اأن يجتمع بعي�شى بن مرمي )عليه ال�شالم( فيكون عمره اإىل وقتنا هذا وهو �شنة ثمان  با

وخم�شني وت�شعمائة، �شبعمائة �شنة و�شت و�شتني. اليواقيت واجلواهر:562.
8-ح�شن العراقي:

الذي اأخرب تقي الدين بن اأبي من�شور بوجود املهدي )عليه ال�شالم( وهو ابن احل�شن الع�شكري 
)عليه ال�شالم( فقال: هكذا اأخربين ال�شيخ ح�شن العراقي املدفون فوق كوم الري�س املطل على 
بركة الرطل مب�شر املحرو�شة عن االإمام املهدي حني اجتمع به. اأنظر: اليواقيت واجلواهر: 

.562
9-�شليمان بن ابراهيم املعروف بالقندوزي احلنفي:

قال يف ينابيع املودة: ))فاخلرب املعلوم املحقق عند الثقات ان والدة القائم )عليه ال�شالم( 
كانت ليلة اخلام�س ع�شر من �شعبان �شنة خم�س وخم�شني ومائتني يف بلدة �شامراء(( ينابيع 

املودة 3: 114.
10-الن�شابة حممد اأمني البغدادي ال�شويدي:

قال يف �شبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب: ))حممد املهدي وكان عمره عند وفاة اأبيه 
خم�س �شنني(( منتخب االأثر: 424.

11-ابن الوردي:
قال يف خمت�شر تاريخه: ))ولد حممد بن احل�شن اخلال�س �شنة خم�س وخم�شني ومائتني(( 

عن ال�شيلنجي ال�شافعي يف نور االأب�شار: 186.
12-الن�شابة ابن عتبة:

قال يف حديثه عن االإمام احل�شن الع�شكري )عليه ال�شالم(: وكان من الزهد والعلم على اأمر 
عظيم وهو والد االإمام املهدي �شلوات اهلل عليه ثاين ع�شر االأئمة عند االأمامية وهو القائم 

املنتظر عندهم من اأم ولد ا�شمها نرج�س. عمدة الطالب يف اأن�شاب اآل اأبي طالب 199.
هذه بع�س من حّتدث من علماء اأهل ال�شنة عن والدة االإمام املهدي )عليه ال�شالم( وهي من 
ك وال اإ�شكال، اإال اأن حماوالت م�شادة بداأت ت�شو�س على حقيقة  م�شلماتهم التي ال ي�شوبها �ش
هذه الوالدة امليمونة حيث وجد املخالفون اأن اأق�شر الطرق يف الوقوف اأمام امل�شروع املهدوي 
هو اإنكار الوالدة وحماوالت الت�شكيك يف اإمكانية والدته )عليه ال�شالم( وبقاءه اإىل هذا العمر 

املديد.
مل يرتك االإمام احل�شن الع�شكري )عليه ال�شالم( االأمر هكذا دون االإعالن عن الوالدة املباركة 
اأمر مثري للت�شاوؤل اذ كيف املوازنة  اأن يوازن بني االإعالن وبني االإخفاء وهو  لكنه البد من 

بني االإعالن عن �شيء وبني اإخفائه عن ال�شلطات التي تالحق االأنفا�س، اإال اأن املعادلة لدى 
االإمام احل�شن الع�شكري )عليه ال�شالم( اأمر ممكن حيث اأعلن االإمام عن والدة املوعود بطرق 

متعددة منها:
اأ�شلوب املكاتبات: حيث كاتب االإمام الع�شكري )عليه ال�شالم( روؤو�س �شيعته معلنا عن والدة 
االإمام املهدي )عليه ال�شالم( لكن مع الو�شية والتاأكيد على عدم اإظهار االأمر ب�شكل تقف عليه 
ال�شلطات لذا كتب االإمام الع�شكري )عليه ال�شالم( اإىل اأحمد بن ا�شحاق: ))ولد لنا مولود، 
فليكن عندك م�شتوًرا وعن جميع النا�س مكتوًما، فانا مل يظهر عليه اإال االأقرب لقرابته، والويل 

لواليته، اأحببنا اإعالمك لي�شرك اهلل به مثل ما �شرنا به وال�شالم.
والكتابُ يعد وثيقة مهمة الإثبات والدته )عليه ال�شالم(، وبالفعل كانت اإج��راءات اأحمد بن 
ا�شحق دقيقة يف اإخبار �شيعة االإمام بهذه الب�شارة لكن مع احلذر والتحفظ ال�شديد الذي اأبعد 

اأ�شماع ال�شلطة عن التقاط هذا اخلرب املثري الذي كانت تنتظره منذ فرتة.
اما االأ�شلوب االآخر الذي اتبعه االإمام يف اإعالن الوالدة فهو كرثة ما عق عنه )عليه ال�شالم( 
واإبالغ ال�شيعة من خالل اللهمم كان دلًيال على �شحة الوالدة، ففي اخلرب الذي رواه ال�شدوق 
باإ�شناده عن احل�شن بن املنذر قال: جاءين يوًما حمزة بن اأبي الفتح فقال يل: الب�شارة،ُ ولد 
- البارحة -  يف الدار مولود الأبي حممد )عليه ال�شالم( واأمر بكتمانه قلت: وما ا�شمه؟ قال: 

�شمي مبحمد وكنى بجعفر.
وا�شتخدم االإمام الع�شكري )عليه ال�شالم( ا�شلوبا اآخر يف اإعالن والدة االإمام املهدي )عليه 
ال�شالم( وهو اأكرث حتدًيا لل�شلطات واأكد يف بيان الوالدة امليمونة ففي اإكمال الدين باإ�شناده عن 
جعفر الفزاري عن جماعة من اأ�شحاب االإمام الع�شكري )عليه ال�شالم( قالوا: عر�س عليها 
اأبو حممد احل�شن بن علي عليهما ال�شالم ابنه ونحن يف منزله وكنا اأربعني رًجال فقال: هذا 
اإمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم اأطيعوه وال تتفرقوا من بعدي يف اأديانكم فتهلكوا، اأما انكم 
ال ترونه بعد يومكم هذا. قالوا: فخرجنا من عنده فما م�شت اإال اأيام قالئل حتى م�شى اأبو 

حممد )عليه ال�شالم(.
ومعلوم ان هذه اجلماعة هم من اأجلة اأ�شحاب االإمام الع�شكري وفيهم الراوي للحديث و�شيخ 
االإجازة و�شاحب احللقة وثقة املدينة وهكذا وهوؤالء ي�شتطيعون اأن ي�شاهموا يف ن�شر والدة االإمام 
بني اأو�شاطهم و�شهادتهم ُتعد اإحدى القواعد التاأ�شي�شية يف التاأكيد على والدته )عليه ال�شالم(، 
وهكذا اأ�شهم االإمام احل�شن الع�شكري )عليه ال�شالم( باالإعالن عن والدة ولده االإمام املهدي 
ما  التي  ال�شلطات  قبل  من  �شديد  ترقب  و�شط  االأمنية  الظروف  اأحلك  يف  ال�شالم(  )عليه 
اإمكانياتها  اأخبار املولود، ومع كل هذا فلم ت�شتطع هذه ال�شلطات بالرغم من  فتاأت تالحق 
اال�شتخباراتية اأن تعرث على اأدنى خرب توؤكد والدته )عليه ال�شالم( مع يقينها باأن والدة االإمام 
املهدي باتت و�شيكة كونها من االإمام احل�شن الع�شكري )عليه ال�شالم(، ومما يوؤكد غفلتهم 
ال�شلطات  املهدي فان  ولده  الع�شكري هو  املولود من احل�شن  باأن  وتيقنهم  ال��والدة  عن هذه 
ارتبكت عند اعالن وفاة احل�شن الع�شكري وهي بعد مل تعرث على املوعود املولود لذا عمدت 
بحب�س عياالت االإمام دار القا�شي ابن اأبي ال�شوارب الذي جعل ن�شاءه يتعاهدن ال�شيدة نرج�س 
التي ادعت انها حامل للتخفيف عن وطاأة املراقبة والت�شييق على عياالت االإمام الع�شكري 
وحتملت ال�شيدة نرج�س هذه الت�شحية من اأجل اإميانها بر�شالتها، لكن ذلك مل يفد ال�شلطات 
بعد اأن ا�شتطاعت عياالت االإمام احل�شن الع�شكري التخل�س من قب�شة النظام باخلروج من 
دار القا�شي واالختفاء يف مكان جمهول بعد ان�شغال ال�شلطات بثورة �شاحب الز الذي اأق�س 
م�شاجع النظام حتى ا�شطر اخلليفة العبا�شي بالذهاب بنف�شه اإىل الب�شرة وفقدان ال�شيطرة 
االأمنية على العا�شمة وكذلك على بغداد مما اأتاح املجال لعياالت االإمام الع�شكري من االختفاء 

واحلفظ الأنها يف رعاية اهلل الذي ال ت�شيع ودائعه.
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• م�صطفى اجلابري  

 التقليد  

كثريا ما يتداول على األ�سنة اأهل 
الفقه: اإن دليل التقليد اإا هو 
االأدلــة  واإن  العقالئية,  ال�سرية 
اإا  اإليه  اأ�سارت  التي  اللفظية 

تكون يف مقام االإر�ساد..

وهذه العبارة الفقهية قد ل يدرك كنهها الكثري من اخوتنا 
القراء، ولذا اأحببت يف هذه املقالة اأن اأحاول تف�صري هذه 
العبارة بكلمات يفهمها القا�صي وال��داين، ملا يف فهم هذا 
والقاًء  التقليد،  اإدراك �صرورة  املطلب من فائدة جمة يف 
للحجة على منكريه، وتبيانًا واإر�صادًا لالأخوة طالبي الر�صاد.

�صرية العقالء
توجه م�صرعًا اىل  اأحمد  اأبي  �صيارة احلاج  عندما عطلت 
جاره عقيل امليكانيكي، وعندما اأراد احلاج اأن يخيط ثوبه 
اجلديد فاإنه كعادته تركه عند اخلياط قا�صم الذي ياأمتنه 
على قطعة القما�ض التي ا�صرتاها بثمن غال، وعندما اأملَّ 
باحلاج اأمل يف �صر�صه ما لبث اإل ان راجع طبيب الأ�صنان، 
منه  يخاف  ومر�صت مر�صا  زوجته  ا�صتدت حالة  وعندما 

�صارع اىل ال�صوؤال عن اف�صل طبيب ميكن له الذهاب اليه. 
ت�صييد  اأرادت  حينما  النزيهة  املحلية  احلكومة  تلك  وك��ذا 
م�صروع هائل ال�صخامة ا�صتعانت باأف�صل ال�صركات الهند�صية 
التي ات�صمت �صمعتها و�صاع عنها متواترا عند اأهل اخلبة يف 
ذلك املجال اأنها �صركة تت�صم باجلدارة على اجناز مثل هذه 

امل�صاريع والوثاقة يف نف�ض الوقت..
كل هذه الت�صرفات والأفعال ت�صمى اأفعالعقالئية، ول ميكن 
اأن يالم اأحد ما اأو يتوجه اليه الذم عند اداء تلك الأفعال، بل 
واإن نتائج تلك الت�صرفات والفعال تعطي اأف�صل ما ميكن 
احل�صول عليه من نتائج، فهذه الت�صرفات ممدوحة بح�صب 
املرتكز العقالئي لدى الب�صر، بل هي �صرورة ملحة ملريدي 

اتباع ال�صلوك العقالئي.
ويف قبال ذلك جند اأن الأ �صرحان حينما عطلت �صيارته 
وتوقفت مل ي�صتعن باأحد ال بعدة ب�صيطة موجودة يف منزله 
لعله ي�صلحها، لكن ما لبث اأن زاد الطني بلة، لأن العطل كان 
اأبي  اىل  توجه  �صر�صه  الأمل  داهم  وملا  يت�صور.  اأكب مما 
كرمي احلالق فكان اأن اقتلع له �صر�صه وكاد اأن ميوت لأنه 
كان ممن يتناولون الأ�صبين!! وعندما مر�صت زوجته مل 

ي�صتعن ال بجاره العجوز الذي و�صف له العاجيب!!
واأما احلكومة املحلية الفا�صدة فاإنها اأوكلت امل�صروع املهم يف 
البلدة اىل �صركة تدور حولها ال�صبهات ويكر اللغط عليها، 

وكالعادة كانت نتائج تلك الفعال وبال يف وبال.

هذان مثالن حيان من الت�صرفات والفعال التي ندعوها 
افعال عقالئية والفعال التي ندعوها افعال غري عقالئية..

دليل التقليد:
اإن املكلف والذي هو احلاج كاظم يعلم اأن له ربا ونبيا وائمة.. 
واأن��ه ميت ل حمالة، فكان لزاما عليه اأن يوؤمن موقفه يف 
الأخرة فيعرف ما اأراد هلل منه وما نهاه عنه، اأراد اأن يعرف 

ما �صرع اهلل له واأحل و اأوجب وحرم..
فكان ت�صرفه ب�صكل بديهي اأن يت�صرف وفق �صرية العقالء 

من رجوع اجلاهل يف الأمور التي يجهلها اىل العامل بها.
   وكت�صرف عقالئي �صليم من اأنه �صاع وذاع معرفة الفقيه 
الفالين من اأنه اأعلم من يف جماله، واأنه من الوثاقة مبكان 
العملية  ر�صالته  احل��اج  فا�صرتى  دينه،  اأم��ر  ي�صلمه  بحيث 
ال�صنني يف  بذل ع�صرات  ال��ذي  الفقيه  بجهد هذا  واكتفى 
ا�صتخال�ض تلك املعلومات وتقدميها للمكلفني على طبق من 

ذهب..
واأما �صاحبنا �صرحان فاإنه وكعادته غري العقالئية حينما 
اأراد بقدرة قادر اأن يتدين بعد اأن تاب، ا�صتكب وا�صتنكف اأن 
ياأخذ العلم من اأحد، فقرر مبا اأنه يعلم اأن الدين �صمح �صهل 
اأن يعرف بنف�صه تلك الأحكام بني ليلة و�صحاها، وكاأنه اأفقه 
من ذلك الفقيه الذي بذل اأكر من خم�صني �صنة يف البحث 

العلمي كي يتو�صل اىل حقائق الأحكام.
يف  ولي�ض  الت�صريع  يف  و�صماحته  الدين  �صهولة  اأن  ون�صي   
ا�صتنباطه، ولعل اأهم موارد الت�صهيل وال�صماحة ايكال ذلك 
المر من �صعوبة ال�صتنباط اىل من يعرفه وعدم مطالبة 

امل�صرع من جميع املكلفني ا�صتنباط كل الحكام..
ومعرفة وا�صتنباط الحكام ال�صرعية من ال�صعوبة مبكان 
حتى ان احلوزات العلمية تقوم بدورات تدري�صية على مدار 
ع�صرات ال�صنني ول تخرج يف النهاية ممن لهم تلك القابلية 
ال من يقل عددهم عن ا�صابع اليد، يف حني ان كليات الطب 

والهند�صة تنتج الف املخت�صني �صنويا.
اأن هيكلية املجتمع تعتمد على التنوع يف الخت�صا�ض ليكمل 
الب�صر احدهم دور الخر، فلي�ض من املمكن ان يكون كل فرد 

طبيبا ومهند�صا ومفكرا وحماميا ووو...
.هل الرجوع للروايات كاف يف العمل
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جمع �صلفنا ال�صالح تراث ال�صيعة وما روي عن اهل البيت عليهم ال�صالم ب�صكل مطرد وحاولوا اأن 
ل يرتكوا �صاردة ول واردة اإل واأح�صوها ودونوها، فكانت لدينا واحلمد هلل جمموعة هائلة مما 
روي عن اأهل البيت عليهم ال�صالم، لكن كما هو املعروف فاإن مثل تلك الر�صفة العمالقة لأحاديث 
اأهل البيت مع ما لها من الأهمية مبكان فاإن من الوا�صح اأنها �صت�صتمل اأي�صا على الغث وال�صمني 
وعلى ال�صحيح وال�صقيم، فكان ل بد من الفرز والبحث ومعاجلة الن�صو�ض وا�صتكناه موؤداها 
ملعرفة الت�صريع واحلكم ال�صرعي، فالف يف كل العلوم التي لها دخالة يف تلك العملية امل�صنية والتي 

حم�صلها ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اأحاديث اأهل البيت.
خا�صة اإذا علمنا اأن كثريا من كتب رواية اأهل البيت داهمها من قبل الو�صاعني واملدل�صني الكثري 
من الد�ض والكذب عليهم �صالم اهلل عليهم. واىل ذلك اأ�صار الئمة يف اأحاديث كثرية من اأن فالنا 
وفالنا د�صوا يف كتب الحاديث ما مل يقله المام ال�صادق عليه ال�صالم، ول ميكن بوجه انكار وجود 

الكذابني يف ذلك املجال.
هذا يف جمال اأ�صانيد الخبار اأما يف جمال تف�صري الن�صو�ض وا�صتخراج لبها وفحوى خطابها 
ولوازمها فالأمر يكاد يكون اأ�صد �صراوة و�صعوبة، فكان البحث بعد اثبات ال�صدور وعدمه يف جهة 
ال�صدور ودللت الن�ض ال�صرعي على الحكام ال�صرعية. وهذه العملية مع ما حتتاج اليه من ن�صبة 
ذكاء عالية امل�صتوى فانها حتتاج اكر اىل تراكم معلوماتي �صخم ل ميكن اأن يرتاكم ال مبدى 
طويل من ال�صنني اذا تفر الن�صان حل�صد هذا الكم املعلوماتي وا�صتوعب اأولياته وجل حيثياته 
اخلفية، ول ميكن لأي �صخ�ض مهما بلغ من الذكاء والفطنة اأن يبلغ تلك املراحل ال مبروره بذلك 
ال�صوط الزمني املوؤهل لرتاكم املعلومات والتي متثل مقدمات نتائج تفكريه، فمهما بلغ املهند�ض 
فطنة وذكاء ل ميكن اأن يبني تلك العمارة التي جاءت يف الت�صاميم بدون املواد الرئي�صة يف البناء.

الأدلة اللفظية اإر�صادية يف املقام:
ما راأيك عزيزي القارئ هل تعتب تلك املقالة التي بني يديك دليال لوجوب التقليد لقد �صقنا 
املقدمات لكي نثبت �صرورة التقليد لكن مع كل ذلك فاإن تلك املقالة تعتب للقارئ الكرمي مبثابة 
مر�صد ومنبه للدليل املركوز يف نف�صه.. فالدليل هو ال�صلوك العقالئي يف رجوع النا�ض اىل من هو 
اكر خبة منهم يف كل املجالت، وما هذه املقالة ال تنبيه وار�صاد اىل ذلك الدليل املركوز يف نف�ض 

كل عاقل.
وكما نبهنا واأر�صدنا اىل الرجوع اىل من هو اكر خبة واليه امل�صرتاح من عناء ال�صتنباط، كذلك 
�صبقنا املع�صومون عليهم ال�صالم اىل ذلك التنبيه بل القران الكرمي اي�صا كان اول �صابق اىل هذا 
ُئَك ِمْثُل َخِبري � ))فاطر : ١4((  اأما املع�صومون عليهم  الر�صاد فقال -جّل �صاأنه- �َوَل ُيَنبِّ

ال�صالم فت�صاعيف الكتب مالآى بتلكم الحاديث ول ختم الكالم ببع�ض منها:
فعن علّي بن امل�صّيب قال قلت للر�صا عليه ال�صالم: �صّقتي بعيدة، ول�صت اأ�صل اإليك يف كّل وقت، 
فعّمن اأخذ معامل ديني فقال عليه ال�صالم: من زكرّيا بن اآدم املاأمون على الدين والدنيا، قال ابن 

امل�صّيب: فلّما ان�صرفت قدمت على زكرّيا بن اآدم ف�صاألته عّما احتجت اإليه.
وعن يون�ض بن يعقوب قال: كّنا عند اأبي عبد اهلل -عليه ال�صالم- فقال -عليه ال�صالم-: اأما لكم 

.ما مينعكم من احلارث بن املغرية الب�صري اأما لكم من م�صرتاح ت�صرتيحون اإليه من مفزع
فرتى المام -عليه ال�صالم- اأو�صى بهذا الفقيه يف الرجوع اليه..

وكذلك خب عبد العزيز بن املهتدي وكيل المام الر�صا -عليه ال�صالم- قال �صاألت الر�صا عليه 
ال�صالم، فقلت: اإيّن ل األقاك يف كّل وقت، فمّمن اأخذ معامل ديني قال -عليه ال�صالم-: خذ عن 

يون�ض بن عبد الرحمن.
واآخر ما اأذكره ما عن التف�صري املن�صوب اإىل اأبي حمّمد الع�صكري -عليه ال�صالم-: واأّما من كان من 

العلماء �صائنًا لنف�صه، حافظًا لدينه، خمالفًا لهواه، مطيعًا لأمر موله، فللعواّم اأن يقلَّدوه.
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جمع �صلفنا ال�صالح تراث ال�صيعة وما روي عن اهل البيت عليهم ال�صالم ب�صكل مطرد وحاولوا اأن 
ل يرتكوا �صاردة ول واردة اإل واأح�صوها ودونوها، فكانت لدينا واحلمد هلل جمموعة هائلة مما 
روي عن اأهل البيت عليهم ال�صالم، لكن كما هو املعروف فاإن مثل تلك الر�صفة العمالقة لأحاديث 
اأهل البيت مع ما لها من الأهمية مبكان فاإن من الوا�صح اأنها �صت�صتمل اأي�صا على الغث وال�صمني 
وعلى ال�صحيح وال�صقيم، فكان ل بد من الفرز والبحث ومعاجلة الن�صو�ض وا�صتكناه موؤداها 
ملعرفة الت�صريع واحلكم ال�صرعي، فالف يف كل العلوم التي لها دخالة يف تلك العملية امل�صنية والتي 

خا�صة اإذا علمنا اأن كثريا من كتب رواية اأهل البيت داهمها من قبل الو�صاعني واملدل�صني الكثري 
من الد�ض والكذب عليهم �صالم اهلل عليهم. واىل ذلك اأ�صار الئمة يف اأحاديث كثرية من اأن فالنا 
وفالنا د�صوا يف كتب الحاديث ما مل يقله المام ال�صادق عليه ال�صالم، ول ميكن بوجه انكار وجود 

هذا يف جمال اأ�صانيد الخبار اأما يف جمال تف�صري الن�صو�ض وا�صتخراج لبها وفحوى خطابها 
ولوازمها فالأمر يكاد يكون اأ�صد �صراوة و�صعوبة، فكان البحث بعد اثبات ال�صدور وعدمه يف جهة 
ال�صدور ودللت الن�ض ال�صرعي على الحكام ال�صرعية. وهذه العملية مع ما حتتاج اليه من ن�صبة 
ذكاء عالية امل�صتوى فانها حتتاج اكر اىل تراكم معلوماتي �صخم ل ميكن اأن يرتاكم ال مبدى 
طويل من ال�صنني اذا تفر الن�صان حل�صد هذا الكم املعلوماتي وا�صتوعب اأولياته وجل حيثياته 
اخلفية، ول ميكن لأي �صخ�ض مهما بلغ من الذكاء والفطنة اأن يبلغ تلك املراحل ال مبروره بذلك 
ال�صوط الزمني املوؤهل لرتاكم املعلومات والتي متثل مقدمات نتائج تفكريه، فمهما بلغ املهند�ض 
فطنة وذكاء ل ميكن اأن يبني تلك العمارة التي جاءت يف الت�صاميم بدون املواد الرئي�صة يف البناء.

ما راأيك عزيزي القارئ هل تعتب تلك املقالة التي بني يديك دليال لوجوب التقليد لقد �صقنا 
املقدمات لكي نثبت �صرورة التقليد لكن مع كل ذلك فاإن تلك املقالة تعتب للقارئ الكرمي مبثابة 
مر�صد ومنبه للدليل املركوز يف نف�صه.. فالدليل هو ال�صلوك العقالئي يف رجوع النا�ض اىل من هو 
اكر خبة منهم يف كل املجالت، وما هذه املقالة ال تنبيه وار�صاد اىل ذلك الدليل املركوز يف نف�ض 

وكما نبهنا واأر�صدنا اىل الرجوع اىل من هو اكر خبة واليه امل�صرتاح من عناء ال�صتنباط، كذلك 
�صبقنا املع�صومون عليهم ال�صالم اىل ذلك التنبيه بل القران الكرمي اي�صا كان اول �صابق اىل هذا 
((  اأما املع�صومون عليهم 

فعن علّي بن امل�صّيب قال قلت للر�صا عليه ال�صالم: �صّقتي بعيدة، ول�صت اأ�صل اإليك يف كّل وقت، 
فعّمن اأخذ معامل ديني فقال عليه ال�صالم: من زكرّيا بن اآدم املاأمون على الدين والدنيا، قال ابن 

وعن يون�ض بن يعقوب قال: كّنا عند اأبي عبد اهلل -عليه ال�صالم- فقال -عليه ال�صالم-: اأما لكم 

وكذلك خب عبد العزيز بن املهتدي وكيل المام الر�صا -عليه ال�صالم- قال �صاألت الر�صا عليه 
ال�صالم، فقلت: اإيّن ل األقاك يف كّل وقت، فمّمن اأخذ معامل ديني قال -عليه ال�صالم-: خذ عن 

واآخر ما اأذكره ما عن التف�صري املن�صوب اإىل اأبي حمّمد الع�صكري -عليه ال�صالم-: واأّما من كان من 

كثرية هي اليات القرانية والحاديث النبوية التي توؤكد على �صرورة الهتمام بكتاب 
اهلل والن�صات لعذوبته والتدبر بكلماته والتبحر يف اعماق اآياته وا�صتخدام �صتى اأ�صاليب 

البحث والتحليل وال�صتدلل ملعرفة ما وراء حروفه.
ولعل الغو�ض يف اأعماق هذا النبع العظيم ل ياأتي لنيل الأجر والثواب فح�صب، بل ان الكثري 
من الباحثيني والكادمييني وان كانوا غري م�صلمني اأخذوا ينهلون من علومه التي �صملت 
جميع املعارف بل ان كثري من الباحثني يف جمال اللغة العربية وان اختلفت دياناتهم 
ومعتقداتهم لي�صتطيعون ال�صتغناء عنه يف كتابة بحوثهم لن بالغته وكلماته وتنقيطه 

وعالماته حجة ودليل تهتز امامها جميع الن�صو�ض والعبارات والكلمات .
ولعل لل�صحافة والعالم ن�صيبا من هذا البحر الّر لكونه و�صع اغلب ا�ص�صه العلمية، 
فمنه تعلم العامل كتابة اخلب وتعلم كتابة الق�صة وتعلم التنبوؤ بامل�صتقبل وتعّلم ان ال�صدق 
معيار اخلب الناجح وتعلمنا منه كيف نكتب وكيف نحلل وفق �صيغ علمية وادبية ر�صينة 
اأية درا�صة متخ�ص�صة يف جمال  وغريها من المور التي يطول املقام لذكرها اذ ان 
العالم جتدها تكاد تخلو  من تخ�صي�ض ف�صول وابوابا واحيانا اق�صاما على تاريخ 

ال�صحافة يف ال�صالم .
 واأود الوقوف عنده حول ق�صية تخ�صي�ض العديد من القنوات الف�صائية والذاعات اأوقاتا 
من براجمها لتالوة وقراءة القران، ولو اجرينا درا�صة لوقات البث التي تخ�ص�صها 
القنوات والذاعات لبث براجمها فاننا جندها ت�صا وفق قواعد وا�صاليب علمية تبنى 
الوقت  مبجموعها  حتدد  وال�صتطالعات  ال�صتبانات  خالل  من  علمي  ا�صتقراء  وفق 

وت�صنفه اىل وقت ذهبي ومن ثم تتدرج يف الهمية0 
ونحن يف العراق نعتب فرتة الظهرية وفرتة ال�صباح الباكر وفرتة منت�صف الليل فرتات 
غري مهمة او عدمية الفائدة كون اغلبها فرتات ا�صرتاحة او فرتات الن�صغال بالعمال 
او فرتات قيلولة او انها اوقات خم�ص�صة للنوم ولكن مع �صديد ال�صف ان اغلب من�صقي 
البامج يختارون تلك الوقات لبث برامج القران وكانهم يحاولون ح�صو هذه الوقات 
بالقران وهذا خالف القران نف�صه الذي اأّكد يف العديد من اياته على �صرورة الن�صات 
له عند تالوة كلماته، ومل يكتف احلال عند القنوات الف�صائية بل تعّدى المر لعدد كبري 
من ال�صحف التي يقوم امل�صمم بو�صع ايات من القران الكرمي ب�صكل مزخرف يف اعلى 
ال�صفحة ول ادري هل انه يعلم اأن اأغلب بائعي ال�صحف يفرت�صون الر�ض وهل يعلم 
ان اأغلب الباعة وحتى القراء ليحتاطون بالو�صوء عن قراءة ال�صحف وهل يعلم ان 

ال�صحف م�صريها يف نهاية املطاف �صلة املهمالت او اىل امور اخرى ..
ويبقى المر الذي يعت�صر القلب ان هذا الفعل اذا كان بعلم م�صوؤويل تلك الو�صائل 

فهي م�صيبة وان كانوا غافلني عنها فامل�صيبة اأعظم... 
لذا ندعوهم لحرتام القران وعدم ال�صتهانة به لأّن هذا المر يعد اأحد م�صاديق 

ال�صتهانة بكّل ما اأنزله اهلل . 
 

االإعالم واال�ستهانة بالقراآن
◄  بقلم: والء ال�شفار 





•  حوار  :  حممود امل�شعودي

حوار مع

الدكتور مصطفى 
خالد العبيدي

د٠ مصطفى خالد العبيدي: 
الكفاءات المغتربة تساعد على تطوير 

المحلية  المؤسسات 

 لعل العقول الديكتاتورية ارب وتقارع الكفاءات الوطنية وتعمل جاهدة على اإ�سعافها 
ولو لزم االأمر بقتل وتهجري ونفي هذا الكفاءات وهو ما كان وا�سحا من خالل ال�سيا�سات 
املتخلفة للنظام القمعي ال�سابق يف العراق, حيث هجرت واأق�سيت الكثري من العقول الراجحة 
يف العلم على الرم من ان هذه العقول تعد م�سدر ثروة مهم للبلد ملا متلكة من طاقات تنه�ض 

نحو م�ستقبل م�سرق اإذ انها الركيزة االأ�سا�ض يف التنمية وبناء املجتمعات.

رئي�س جمعية الكفاءات العراقية يف ايرلندا الدكتور 
هند�شة  يف  دك���ت���وراه  ال��ع��ب��ي��دي،  خ��ال��د  م�شطفى 
�شيفًا  حّل  دبلن،  جامعة  يف  االإلكرتونية  احلا�شبات 
كرميًا على جملة )الرو�شة احل�شينية( واأجرت معه 

هذا احلوار التف�شيلي:

 معيةمتى تاأ�س�ست ا  

وما هو الهدف منها؟
تاأ�ش�شت  الكفاءات   جمعية 

ومب��واف��ق��ات  دب��ل��ن  مدينة  يف   2010 ع��ام  يف  فعليا 
توجد  ولكن ال  ال�شلطات احلكومية،  قبل  ر�شمية من 
لنا مكاتب على الياب�شة، ماعدا وجود ممثلني ينوبون 
عنها يف عدد من الدول االوروبية ويعملون وفق خطط 

مو�شوعه تهدف اىل حتقيق عمل اجلمعية.
وتهدف اجلمعية لتحقيق جمموعة من االهداف ومنها 
من  العراقيني،  املثقفني  جمع  و  التفاعل  حتقيق  هو 
اجل التفاعل فيما بينهم وتقدمي ا�شت�شارات جمانية 
العراقية يف اخت�شا�شات خمتلفة،  الدولة  ملوؤ�ش�شات 
البيئة  مثل  التحتية،  البنى  يف  قوية  �شله  لها  والتي 
واالعمار، والتعليم، واي�شا تكوين قاعدة للتوا�شل بني 
بناء  الكفاءات يف  وا�شتثمار هذه  العراقية  الكفاءات 
العراق من جهة وبناء الفرد العراقي من جهة اخرى.
وكذلك من اهدافها هو نقل املعلومات والتكنولوجيا 
املوجودة  العراقية  الكفاءات  بوا�شطة  العراق،  اىل 
يف اخلارج والداخل، ولقد كان العراق خالل العقود 

   الروتني يحول 

دون تقد اخلدمات 
للكفاءات يف الداخل 

ويعرقل �سهولة االت�سال 
والتوا�سل    

جمعية  رئي�ض 
العراقية  الكفاءات 

يف ايرلندا 
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ب�شبب  اخلارجي  العامل  عن  معزوال  املا�شية  االأرب��ع��ة 
اأن  ي�شتطع  ومل  ال�شابق،  للنظام  اخلاطئة  ال�شيا�شات 
اأدى  مما  البالد،  خارج  املوجود  والنمو  التطور  يواكب 
والتعليمي  واالجتماعي  االقت�شادي  الو�شع  تدهور  اىل 

والعمراين وغريه يف العراق.
اال�شتفادة  هو  العراق  مل�شكالت  باأن احلل  نوؤمن  نحن   
امل��ه��اج��رة خ��ارج  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  م��ن  الق�شوى 
البلد، حيث توجد كفاءات علمية ومهنية عالية اخلربة 
وم�شتعدة خلدمة البلد اإذا ما توفرت الظروف املنا�شبة 

ال�شتقطابها واال�شتفادة من خرباتها.
وكذلك من اهدافها هو امل�شاهمة يف النه�شة ال�شناعية 
اجلهات  مع  بالتعاون  البالد  يف  والزراعية  والعمرانية 
وتوثيق  ال��ع��الق��ات  توطيد  على  العمل  و  املخت�شة، 
الكفاءات يف داخل وخارج  والفني بني  العلمي  التعاون 
العراق، وكذلك امل�شاهمة يف االأبحاث العلمية والعملية 
والندوات  واملحا�شرات  الن�شر  طريق  عن  وت�شجيعها 
بني  املعلومات  بتبادل  والقيام  العلمية،  وال��رح��الت 
وغري  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  وبني  واع�شاءها  اجلمعية 
الر�شمية العراقية، واإعالم اجلهات املعنية ذات العالقة 
يف احلكومة العراقية وال��وزارات املختلفة واملحافظات 
املتوفرة،  ال��ك��ف��اءات  ح��ول  واالإع��م��ار  البناء  وهيئات 
والطريقة املثلى ال�شتثمار تلك الكفاءات لت�شريع عملية 

بناء البلد مبختلف امليادين. 
واي�شا التن�شيق لتهيئة ال�شبل الأ�شحاب ال�شهادات العليا 
اجلامعات  يف  وبحوثهم  درا�شاتهم  الإمت��ام  العراق  يف 
التن�شيق  و  اخت�شا�شه،  ح�شب  كاّل  املرموقة،  العاملية 
االأع��م��ال  واأ���ش��ح��اب  املخت�شني  االأ���ش��ات��ذة  ال�شتقدام 
ندوات  واإقامة  حما�شرات  لتقدمي  املهنية  والكفاءات 
واملعاهد  اجل��ام��ع��ات  ل�شالح  ال��ع��راق،  يف  دورات  اأو 
لعمل  التن�شيق  واي�شا  وهيئاتها،  املختلفة  وال���وزارات 
قبل ممثلي  وزي���ارات ميدانية من  وم��وؤمت��رات  ن��دوات 
البلدان  اإىل  اأو املندوبني من قبلهم  العراقية  الوزارات 
املختلفة والتن�شيق مع اجلهات والهيئات ذات العالقة يف 

البلد امل�شيف.

 ما هي اال�سباب التي ادت 

اىل احليلولة دون قدوم الكفاءات العراقية 
اىل البلد؟

الكفاءات  من  الكثري  هناك    

للعراق  ب��ال��ع��ودة   احلقيقية  ال��رغ��ب��ة  ل��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
بنائه،  لكن هناك معوقات عديدة تقف  وامل�شاركة يف 
احلكومة  ب��ان  االن  حل��د  اعتقد  وال  ام��ام��ه��م،   عائقا 
العراقية عملت ب�شكل جاد من اجل ازالة هذه املعوقات، 
ومنها هي بان ال�شخ�س الذي يريد العودة للعراق لي�س 
له �شكن جمهز وال ي�شتطيع من خالل الراتب ال�شهري 
ان يوفر كل احتياجات احلياة اليومية، وهناك امر اخر 
العراقية  العلمي  والبحث  التعليم  وزارة  يف  ق��رار  وهو 
عائقا  القرار  ويبدو  هذا  االخت�شا�س  بتغري  ي�شمح  ال 
وقت  يف  بلدهم،  يف  العمل  يف  للعراق  العائدين  ام��ام 
بتغيري  العراقية يف اخلارج  الكفاءات  الكثري من  جنح 
اخت�شا�شهم، مثال يوجد ماج�شتري يف اخت�شا�س معني 
واكمل درا�شة الدكتوراه يف اخت�شا�س اخر، وهذا االمر 
م�شموح به يف الغرب واما يف العراق فهو غري م�شموح 

مما ي�شكل عائقا امام الكثري من العراقيني يف العودة.

 كيف يكون التوا�سل بني 

امعية والكفاءات العراقية واىل اأي مد؟
 يكون التوا�شل بني الكفاءات 

العراقية خارج وداخل العراق من خالل اجلمعية، حيث 
التوا�شل خا�شة  ا�شتفادة من هذا  الكثري منهم  هناك 
يف اكمال درا�شاتهم، حيث قدمت اجلمعية م�شاعدات 
من  تواجه  التي  ال�شعوبات  من  الكثري  وت�شهيل  كثرية 
يرغب يف اكمال الدرا�شة من العراقيني خارج العراق، 
مثل اكتمال عملية القبول يف اجلامعات وتوفري ال�شكن 

وغريها من االحتياجات التي يحتاجونها.

 التن�سيق يتم  كيف    

 لتقد العراقية  واحلكومة  امعية  بني 
اخلدمات؟

الكثري من اخلدمات  للجمعية   

بان  علما  جمانا  ب�شكل  تقدم  وهي  �شابقا   ذكرنا  كما 
بالواقع  النهو�س  وهدفنا  االع�شاء،  من  هو  التمويل 
العراقي واال�شتفادة من اخلربات املوجودة يف اخلارج.

عديدة  عوائق  فهناك  العراقية  احلكومة  مع  التعاون  اما 
بالن�شبة  اخل��دم��ات  تقدمي  ن��ح��اول  عندما  امامنا  تقف 
ولي�س  الطموح  م�شتوى  دون  اال�شتجابة  وتكون  للمغرتبني 
وزارة  تخدم  م�شاريع  اجلمعية  قدمت  حيث  جدي،  ب�شكل 

ومل  دون جدوى  ولكن من  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
جند من ي�شمع.

 ما هي اخلطة امل�ستقبلية 

النهو�ض  اجــل  مــن  امعية  و�سعتها  التي 
بواقع الكفاءات العراقية يف داخل العراق؟

على  كفاءات    اجلمعية متتلك 

جمانية  دورات  تقدمي  على  ق��درة  وذات  ع��ال  م�شتوى 
الدولة  وموؤ�ش�شات  اجلامعات  م�شتوى  على  تاأهيلية 

االخرى0 
وكان لدى الكثري من اع�شاء اجلمعية اال�شتعداد للقدوم 
ا�شتجابة  توجد  ال  ولكن  ال��دورات  هذه  لتقدمي  للعراق 

فعلية وكل طموحنا ي�شطدم بالروتني القاتل.

 احلكومة راأي  هــو  مــا    

االيرلندية يف اعمال االية العراقية؟
من  العراقيون  املغرتبون   

ايرلندا  فحكومة  اي��رل��ن��دا  يف  اجل��ي��دة  ال�شخ�شيات 
الأنها  غريها،  من  اكرث  العراقية  اجلالية  مع  متعاونة 
ترى فيهم ال�شالم والرغبة يف العمل اجلاد، ومل ي�شببوا 
اأي م�شاكل للحكومة االيرلندية، وهم ملتزمون بالنظام 
وميتلكون طبقة كبرية من املتعلمني من ذوي ال�شهادات 
العالية، وال�شبب يرجع للعقلية العراقية والتاريخ الطويل 
حل�شارة وادي الرافدين العريقة وهذا ما جعل حكومة 
اإيرلندا تتعامل باحرتام مع املتعلمني من جالّيات هذا 

ال�شعب العريق.

  االية 

العراقية خري ثل 
لل�سعب العراقي يف 

ايرلندا  
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 وته .. مفكر ربي بقلب �سرقي  

يف  بعسها  والقافات   الأ توّثر 
 اإن�سا اأمال يف وار  البع الر 

  ى بها جميعهار
وها احلوار  ل �س ّ م�سعى وكد 
الق ال الم الات الهادفة 
 م املكور  نقسها   اإكما  اإ دوما 
 تلر املها على التاان ال

  هاع

•   نا�صر اخلزاعي

ومن منطلق �صرورة الوقوف عند بع�ض اأ�صكال هذا 
واملوجز  املتوا�صع  املقال  هذا  ياأتي  واأاطه  احلوار 

عن املفكر والكاتب وال�صاعر الأملاين الكبري غوته .
اأغ�صط�ض  من  والع�صرين  الثامن  يف  غوته  ولد  وقد 
عام ١٧49م مبدينة فرانكفورت باأملانيا، وكان والداه 

مي�صوري احلال ومن اأثرياء فرانكفورت. 
اأن يح�صل  اأجل  والدا غوته جاهديِن من  وقد عمل 
ابنهما على قدر  وافر من العلم، وكان والده يرجو اأن 
يتبواأ  ولَده منا�صب عالية يف الدولة، وبالفعل حقق 
املختلفة  التعليم  مراحل  يف  فتدّرج  اأملهما،  غوته 
حتى در�ض املحاماة وتخرج من كلية احلقوق، وعلى 
الرغم من درا�صته للحقوق اإل اأن ميوله وع�صقه كان 
لالأدب ، فقد ظّل متاأماًل لالأ�صياء من حوله وا�صفًا 

لها يف جمل رقيقة معّبة.
بارز  دور  الأمل���اين  ال�صت�صراق  لطبيعة  ك��ان  ورمّب��ا 
ال�صرق  عن  وافية  مبعلومات  وم��ّده  غوته  تثقيف  يف 
الإ�صالمي، فقد امتاز هذا ال�صت�صراق بحياد ن�صبي 
 ، الدينية  اأو  ال�صتعمارية  اأو  ال�صيا�صية  الغايات  عن 
وذلك لأّن اأملانيا مل تكن لها م�صتعمرات يف البلدان 
بن�صر  ُت��ع��َن  مل  اأن��ه��ا  كما  الإ���ص��الم��ي��ة.  اأو  العربية 
امل�صيحية والتب�صري بها كديانة ف�صلى،  ونهائّية  ولذا 
طبعت ال�صت�صراق الأملاين روحه امل�صاملة اخلالية من 
العدائّية للعن�صر الآخر - العربي اأو امل�صلم، وطغت 
عليه غلبة الروح العلمية التي تبتعد عن الأغرا�ض، 
لأّن  ومو�صوعية؛  علمي  بتجّرد  احلقائق  وتتق�صى 
احل�صارة  ت�صويه  يتعّمدوا  مل  الأمل���ان  امل�صت�صرقني 
الإ�صالمية العربية اإ�صوة بغريهم من الأوربيني ، بل 
كثريًا ما جندهم ُيقّدرون الرتاث الإ�صالمي العربي، 
امل�صت�صرقني   من  غريهم  دون  به  اإعجاَبهم  وُيبدون 
الأمبرييالّية  الآلة  خدمة  �صفة  عليهم  غلبت  الذين 

وال�صتعمارّية اآنذاك .
اأما دور ال�صت�صراق يف تثقيف غوته وتعريفه بالثقافة 
اهتم  قد  الرجل  بكون  فيتمّثل  وال�صالمية  العربية 

كثريًا بدرا�صة ال�صت�صراق وما يقوم به امل�صت�صرقون 
يعّد  التي  الثقافة  بهذه  التعريف  لغر�ض  جهد  من 

ال�صالم ركيزة اأ�صا�صية لها.
اأثر القافة العربّية والإ�سالمية يف غوته

اأن  د بع�ض الدار�صني املهتمني بالآداب املقارنة  يوؤكِّ  
اإىل  العاملي،  الأدب  عظماء  رابع  ُيعدُّ  غوته  ال�صاعر 
الكوميديا  وموؤلِّف  هومريو�ض  الإلياذة  موؤلِّف  جانب 
قد  وغوته  �صك�صبري،  ووليم  األيجريي  دانتي  الإلهية 
فيه  واأثَّرتا  والفار�صية  العربية  احل�صارتان  اأده�صْته 
كثريا، فن�صاأْت بينه وبني اأدب ال�صرق عالقة حميمة؛ 
القراآن  لآي��ات  ترجمات  من  له  ل  تاأثر مبا حت�صَّ ثم 
 ، دواوينه  بع�ض  اأ�صعار  برزْت عالماُتها يف  الكرمي، 
ومن املمكن اأن نوجز اأثر الثقافة العربّية والإ�صالمّية 

بغوته من خالل الآتي :
والعربية  اللغة  بروعة  وت��اأّث��ره  انبهاره  غوته  اأب��دى 
اأية لغة بهذا  التي وجد فيها ان�صجاما مل يحدث يف 
يف  ح��دث  مثلما  واخل��ط  والكلمة  ال��روح  بني  القدر 
اللغة العربية، وقد وجد عب هذا تنا�صقا غريبا بني 

املفردة و�صورتها يف ظل ج�صد واحد.
اإذ تعلق  اإبداعات ال�صعر العربي  وقد انفتح غوته على 
كثريًا باملعلقات اجلاهلّية واأحّبها فراآها  كنوزا طاغية 
يعطي  مما  املُحمدية،  الر�صالة  قبل  ظهرت  اجلمال 
 ) حممد  الر�صول  قبيلة   ( القري�صيني  ب��اأن  النطباع 
وف�صاحة  ثقافة  اأ�صحاب  كانوا  عامة  والعرب  خا�صة 
وقراأ  كّله،  املعلقات  �صعر  على  غوته  اّطلع  وقد  عالية، 
الأمريي  الق�صر  يف  املعلقات  �صعر  من  جزءا  باأ�صلوبه 
ح�صرة  يف  الن�صوة  م��ن  جمع  م�صامع  على  الأمل����اين 
تركها  التي  مذكراته  يف  يذكر  كما  لويزة(  )ال��دوق��ة 

لنا   . 
���ص��ع��راء اجلاهلية  م��ن  ب��ك��ث��ري  م��ت��اأث��را  ق����راأ  ك��م��ا 
القي�ض،  كامرئ  والأخالقّية  ال�صعرية  وم�صامينهم 
وطرفة بن العبد، وزهري بن اأبي �صلمى، وعنرتة بن 
اأمام ما بّث يف  �صداد وعمرو بن كلثوم. ووقف مليًا 
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والكرامة  العّزة  وبخا�صة  قيم،  العرب من  �صعر  ثنايا 
غوته  يكتف  ومل  ال��خ.  وال�صرف  وال�صجاعة  واحلرّية 
النحو  يف  ا  اأي�صً ق��راأ  بل  العربي،  ال�صعر  يف  بالقراءة 
واملعرفة،  للعلم  متعط�صة  روحه  كانت  اإذ  وال�صرف. 
وتقليد  العربي،  اخل��ط  حماكاة  ح��اول  اأّن��ه  والغريب 
الطللية  ومقدماتها  املعلقات  اأثر  ظهر  جمالّياته.وقد 
)الديوان  ديوانه  يف  غوته  ق�صائد  بع�ض  يف  البكائّية 
اإحدى ق�صائده  ال�صرقي للموؤلف الغربي (، فمثال يف 

املعنونة ) دعوين اأبك( يقول:
دعوين اأبك، حماطا بالليل

يف الفلوات ال�صا�صعة بغري حدود
اجِلمال راقدة، واحُلداة كذلك راقدون .....

دعوين اأبك فلي�ض يف هذا عار
فالرجال الذين يبكون اأخيار.....

دعوين اأبك فاإّن الدموع حتيي الرتاب...اإلخ
ورمبا ل يخفى على ذي لب الإطار العام الذي تدور فيه 
الق�صيدة وهو اإطار ل يختلف كثريا عن اإطار املعلقات 
اجلاهلّية من بكاء وغناء حزين يف �صحراء موح�صة ، 

وحداة ل يقدرون على دفع الأمل والبلوى و�صوى ذلك.
غوته والإ�سالم

الكرمي،  والقراآن  بالإ�صالم  البالغ  غوته  اهتمام  لعّل 
الظواهر  اأك��ر  من  ظاهرة  الكرمي  الر�صول   وب�صرية 
احلّد  اإىل  ال�صاعر  حياة  يف  واحلرية  للده�صة  مدعاة 
القول  اإىل  والباحثني  الدار�صني  الذي جعل عديد من 

باهتدائه لالإ�صالم. 
اأيها  الكتب،  )كتاب  باأنه:  ال��ق��راآن  غوته  و�صف  لقد 
وكانت  اخل��ال��دة(  الطماأنينة  اأيتها  الكرمي،  ال��ق��راآن 
معرفته به � بعد الكتاب املقد�ض، -اأي الإجنيل - من 
اأن  يعلن علي املالأ يف  اأوثق معارفه. وهو ل يرتدد يف 
�صن ال�صبعني عن تفكريه يف الحتفال، يف خ�صوع، بتلك 
)ليلة  الكرمي  القراآن  فيها  نزل  التي  املقد�صة  الليلة 
الذي  العظيم  النهر  باأنه  الر�صول  وا�صفا  ال��ق��در(، 
يتدّفق رفيقا هادئا، جتري معه اجلداول وال�صواقي يف 

طريقه اإيل البحر.
ثناًء  حممد(   )تراجيديا  ق�صيدته  ت�صمنت   كما   
ومديحًا عظيمني � مل ي�صبق ل�صاعر اأملاين يف اأي ع�صر 
)ن�صيد  وتعّب  الإ�صالم   لنبي  قدمها  اأن  الع�صور  من 

حممد(عن مدى الولء الذي كان ال�صاعر ال�صاب يكّنه 
ل�صخ�صية النبي الكرمي وكان غوته قد نظمها يف ربيع 
عام ١٧٧٣م، اأي بعد اأن قام بدرا�صة كل ما يف متناول  
يده من موؤلفات عن الر�صول وت�صّور الق�صيدة النبي 
ب�صفته هاديا للب�صر يف �صورة نهر يبداأ بالتدفق رفيقا 
ب�صكل مطرد ويتحول يف  اأن يجي�ض  يلبث  هادئا ثم ل 
عنفوانه اإىل �صيل عارم. وهي ت�صور ات�صاع هذا النهر 
وتعاظم قوته الروحية يف زحفها الظافر الرائع لت�صب 
اأخريا يف البحر املحيط الذي هو رمز الألوهية، وتقوم 
هذه ال�صورة التي ر�صمها ال�صاعر على فكرة مفادها 
يهديهم  له  اأخ��وة  الآخرين  يرى  الرّباين  العبقري  اأن 

الده�صة  اإن  بل  الهداية.  ل��درب  اأيديهم  على  وي�صّد 
اإعالنه  يف  كتبها  التي  العبارة  نقراأ  عندما  ل��ت��زداد 
عن �صدور الديوان ال�صرقي" )١8١4-١820(، وقال 
(.وق��د  م�صلم  اإن��ه  عنه  يقال  اأن  يكره  )ل  اإن��ه:  فيها 
الكرمي  ال��ق��راآن  مبعاين  القوية  غ��وت��ه   عالقة  ب���داأت 
وبروحه العميق من خالل لقائه مع  )هريدر(  مبدينة 
�صرتا�صبورج �صتاء عام ١٧٧0م/١٧٧١م. اإذ قام غوته 

بالطالع على جمموعة موؤلفات �صدرت عن الإ�صالم، 
م�صت�صرقون  بها  قام  و�صريًا،  وتاريخًا  و�صريعة  عقيدة 
الأملانية  الرتجمة   - مثال  منها-  غربيون  ومفكرون 
ملعاين للقراآن الكرمي  التي اأعّدها ) ميجريلني(  عام 
واملكتبة  بايل(  ل�)بيري  التاريخي   املعجم  و  ١٧٧١م، 
املحمدية  والديانة  داربيلو(،  ل�)بارتيليمي  ال�صرقية 
وحياة  ري��الن��د(،  )ه��اردي��ان  الهولندي  للم�صت�صرق 
للم�صت�صرق  ال�صرق  وك��ن��وز  بولنفيلييه(  ل���)  حممد 

النم�صاوي )يو�صف فون هامير( وغري ذلك. 
ولعقيدة التوحيد، تلك العقيدة التي متّيز امل�صلم عن 
كان  وق��د  واآث���اره،  غوته  فكر  يف  وا�صح  ح�صور  غ��ريه 
يكاد  وج��ود  غوته  عند  للعقيدة  الإ���ص��الم��ي  للت�صور 
يف  اهلل  كتجلي  الإ�صالمي  الت�صّور  مع  متطابقا  يكون 
الطبيعة، والإميان بوحدانيته، واليقني بوجود اأكر من 

ر�صول مكّلف بتبليغ الب�صرية ر�صالت ال�صماء.
جوهر    - اأي�صا   - غ��وت��ه  انتباه  لفت  م��ا  اأك���ر  وم��ن 
ب� )ال�صت�صالم(هلل تعاىل، فعقيدة  الإ�صالم وحقيقته 
التوحيد، هي تلك العقيدة التي تدعو اإىل النقياد هلل 
الإن�صان من  اإىل حترر  ثم تدعو  الأح��د، ومن  الواحد 
بق�صة  غوته  تاأّثر  وقد  الدنيوية،  العبودية  �صنوف  كل 
)بني  املو�صوم:   بحثه  يف  ال�صالم(  عليه  )اإبراهيم 
اجلدير  ال��ك��ون  ه��ذا  خالق  ع��ن  والأق���م���ار(   النجوم 
كما  التوحيد  حقيقة  اإىل  غوته  ي�صل  اإذ  بالعبادة، 
ت�صّورها، وكما وردت يف الآيات التي تقول :)َوَكَذِلَك 
ِمْن  َوِلَيُكوَن  ْر���ضِ  َواْلأَ َماَواِت  ال�صَّ َمَلُكوَت  اإِْبَراِهيَم  ُنِري 
ي  ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َراأَى َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َربِّ امْلُوِقِننَي، َفَلمَّ
ا اأََفَل َقاَل َل اأُِحبُّ اْلآِفِلنَي...( يقول غوته حماكيا : َفَلمَّ

اإّن الظالم العميق يخيم علّي! 
ارتفع اأيها القلب العامر باحلب اإىل خالقك.  

كن اأنت مولي.
 كن اإلهي اأنت يا من حتب اخللق اأجمعني.

والنجوم  والقمر،  ال�صم�ض  وخلقت  خلقتني،  من  يا   
والأر�ض وال�صماء .

وقد يلحظ القارئ يف هذا املقطع الق�صري اأثر النف�ض 
القراآين باأ�صلوب رجل لي�ض من العرب و ل من امل�صلمني 
لكن عقله املنفتح وقلبه الإن�صاين جعاله يرى ما مل يره 

الآخرون من اأبناء جلدته... 
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ة اال   ال
)يف ار ليلة و احل�س ب علي عليه ال�سالم ب د ا متهدا كعادته غري اأ الليل 

)سبااأتي ال ماي الأبد ه اإساسعر بانق� سه وهو انه�ن م وار له ه املريف ه

                                                              

الد د جماّشعر: مه



ال��ل��ي��������ُل ق����د ن��������ث��َر ال���دم���������������وَع رح��������ي��ق��ا      
مخ�����س�����ون م�����ا رِع����������َش ال����ض����م����ُر ل���غ���ره    
ك���ان�����������ت ل��ي��������ال��ي��ه احل�����س�����اُن وض��������ي��ئ��ًة      
ن��������ش��ي��ُج��ُه     ال����س����اء  ن���ح���و  ارت����ق����ى  وإذ   
ك���أس���ه    يف  ال���ن���ه���ى  س������ال  وق������د  رق����ص����ت 
غ�����������ادٌة       إل���ي�����������ه  اق���ت�����������رب���ت  إذا  ح���ت���ى 
م��������������ت����وّرٌد      وج�����������ن���اهت���ا  يف  ال���ص�����������ب���ُح 
ف�����رّن�����ح�����ت ب�����ال�����وج�����د ت����ع����ت����ُر امل���ن���ى      
 ق�����ال�����ت وق�������د ف�������اح ال����ع����ب����ر ب���ص���وهت���ا      
م��������ّرة       ف���������������ؤادي  إىل  ن�������زل�������ت  ه��������ا 
هل���ا         ذاب�������������ت  ل�����ق�����د  ي����������دا  أم����������د  إين 
ع���ق���ي���ل���ًة   أك���������ون  أن  ارت����ض����ي����ت  ف����ه����ل 
ب��ن��ا  دّوت  ال����ت����ي  ه�����ذي  م����ن   : ف����أج����اب   
ق�����ال�����ت: أن�������ا ال����دن����ي����ا وه��������ذي ن��ع��م��ت��ي     
ف����أج����اهب����ا واحل������ل������ُم ي���م���ت���ش�����������ُق ال��س��ن��ا     
َح������ُرم������ْت ع����ى األب�����ن�����اء م����ن ق����د ط��ل��ق��ت  
ط��������اق��ه      ال�������زم�������اُن  ح����ِف����ظ  ل����ق����د  وأيب 
ي����������دور ب��ق��ل��ب��ه       ال����ل����ي����ل ي����س����م����ع م������ا   
ب��ه  م�����اس�����ت  وق��������د   - ل���ي���ل���ت���ه  وُي�������ع�������ّد 
ه�������ي آخ���������ر ال�����ع�����ن�����ق�����ود ي�����������دري أهن�����ا    
ف���ل���ت���س���ت���ع���دي ي�������ا ن������ج������وم وخت����م����دي    
ط��������ويل ف����ق����د ش������د ال�����رح�����ي�����ل رك����اب����ه    
ف������غ������دا خي�������ر ال�������وه�������م م�������ن ع���ل���ي���ائ���ه       
وغ����������دا ي����ط����ه����ر م������ن ن�����زي�����ف ج����راح����ه   
وي�����ش�����ي�����د ن����������را ل��������إب��������اء م����ن����را    
وخي�����������ّط ل�����ل�����ث�����وار درب�������������ًا واض������ح������ًا    

رف���ي���ق���ا  ال������ظ������ام  يف  ي����ق����ّب����ل  وه����������وى 
أب������������دا... وم������ا ع������رف ال������ف������ؤاد ع��ق��وق��ا 
ت�����زه�����و ع������ى ك����ب����د ال�������زم�������ان ب����روق����ا
غ����ف����ت ال����ش����ج����ون وج�����ّن�����ت امل���وس���ي���ق���ى 
ف��ال��ف��������ج��������ُر ج�����������اء م�����ه�����رواًل ل���ي���ذوق���ا
ح��ري��ق��ا  ال������دم������اء  يف  ُت�����������ِرُم  ح����س����ن����اُء 
وم������ن ال����ف����ض����اء ال�����ن�����وُر ي���ش���ك���و ال��ض��ي��ق��ا 
أري���ق���ا ال�����غ�����رام  يف  ق�����������ل��ب��ًا  ل��ت�����������ص��بَّ 
وال���ث�����������غ���ر ن���������������ّث أق���اح���������������ي���ا وش��ق��ي��ق��ا
وه��������������ل ارت���ش���ف���ت رض���������������اب���ه وال���ري���ق���ا 
ك�����������ل ال��ق�����������ل��وب وم����زق����ت مت��������������زي��ق��ا
ألص��������ون م�����ن غ���ي���ظ���ي ال��������دم امل����ح����روق����ا
ط���ري���ق���ا  ت����ش����ق  ال����ن����ج����وى  اىل  وم����ض����ت 
جت�����ن�����ي ال�������ث�������ار أس����������������اورا وع���ق���ي���ق���ا 
ط��ل��ي��ق��ا: ال�����������وج���وِد  يف  ص����وت����ًا  وي�����������م���دُّ 
وأب���������������وه���ُم م����ن أوق���������������ع ال��ت�����������ط��ل��ي��ق��ا 
ب���ري���ق���ا  اخل�������ال�������دات  ص����م����ي����ِم  يف  ل�����������ك 
ف���ي�������������������ع���دُّ دق�����������اٍت ل������ه وش�����������ه��ي��ق��ا 
م����روق����ا  وع������امل������ا  ي�����م�����وت  أم��������ا     -
ت����ل����د ال�����ص�����ب�����اح وض������������وءه امل���خ���ن���وق���ا 
ف������ج������را خت�����ط�����ى ن�����ح�����ون�����ا ورشوق����������ا 
وب���������ه هت�����ج�����ى ال��������ض��������ارع ال���ت���ف���ري���ق���ا
وأب����������و ع������ي ي����رس�������������������م ال���ت���ص���دي���ق���ا 
م���������اء ع�������ى هن�������ر ال��������ف��������رات غ���ري���ق���ا 
وي�����ن�����ر ج�����رح�����ا ل���ل���س�����������راة ع��م�����������ي��ق��ا 
وي������ص������وُن ل��ل��م��ت��ط��ل�����������ع��ن ح��ق��������وق��ا 
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

حرمة الغناء
�ض: يكرث ال�سوؤال عن االاين املحللة واالاين املحرمة, فهل ن�ستطيع ان نقول ان االأاين 
املحرمة هي تل التي تثري الغرائز ان�سية ال�سهوانية وتدعو اىل االبتذال وامليوعة اأما 

االأاين التي ال تثري الغرائز الهابطة والتي ت�سمو بالنفو�ض واالأفكار اىل م�ستو رفيع كاالأاين 
الدينية التي تتغنى ب�سرية النبي مد )�سلى ا عليه واآله( او دح االأئمة )عليهم ال�سالم( 

اأو االأاين واالأنا�سيد احلما�سية, واأ�سرابها اأان للة؟
ب�سمه تعاىل

الغناء كله حرام, وهو على املختار: الكالم اللهوي الذي يوؤتى به باالأحلان املتعارفة عند اهل 
اللهو واللعب, ويلحق به يف احلرمة قراءة القراآن الكر واالدعية املباركة بهذه االحلان, واأما 

قراءة ما �سو ذل من الكالم ري اللهوي كاالأنا�سيد واملدائح باالأحلان الغنائية فحرمتها 
تبتني على االحتيا اللزومي.

�ض: يف بع�ض الدول ي�سافح القادم كل اال�سني حتى الن�ساء دون تلذذ ولو امتنع عن م�سافحة 
الن�ساء اأثار �سلوكه اال�ستغراب والبا ما يعده اإ�ساءة للمراأة واحتقارا لها ا ينعك�ض �سلبا على 

نظرتهم اإليه, فهل يجوز م�سافحتهن؟
ال يجوز, وليعال املوقف بلب�ض الكفوف مثال, ولو مل يتي�سر له ذل ووجد اأن يف االمتناع عن 

امل�سافحة حرجا �سديدا ال يتحمل عادة جازت له عندئذ.. وا اأعلم.
علي احل�سيني ال�سي�ستاين

االإ�سالم  بني  التي  الدعائم   اأحد هي  ال�سالة 
َعَلى   َكاَنت الَة  ال�س  اإمِن   , قال ا تعاىل  عليها 
  ويف احلديث عن النبي  ا ُقوت ا َمو َتاب نَي كمِ نمِ ُوؤممِ امل
اأنه قال:  لكل �سيء وجه ووجه دينكم ال�سالة 
 , ويف حديث اآخر اأنه  قال:  ال ينال �سفاعتي 

 .  من اأ�ستخف ب�سالته
اليومية  ال�سلوات  هي  الواجبة  ال�سلوات  واأهم 

وهي خم�ض: 
  �سالة ال�سبح : ركعتان . 

  �سالة الظهر : اأربع ركعات . 
  �سالة الع�سر : اأربع ركعات . 

  �سالة املغرب : ثال ركعات . 
  �سالة الع�ساء : اأربع ركعات . 

حالة  ويف  ال�سفر  يف  الرباعية  ال�سالة  وتق�سر 
اخلوف ب�سرو معينة . 

 م�ساألة : ي�ستحب التنفل يف اليوم والليلة 
باأربع وثالثني ركعة كما يلي: 

  ثمان ركعات قبل �سالة الظهر . 
  ثمان ركعات قبل �سالة الع�سر . 

  اأربع ركعات بعد �سالة املغرب . 
جلو�ض  من  الع�ساء  �سالة  بعد  ركعتان     

و�سبان ركعة واحدة . 
  ثمان ركعات  �سالة الليل  واالأف�سل االإتيان 

بها يف اآخر الليل قبيل الفجر. 
 .  ال�سفع  ركعتان بعد �سالة الليل  

 .  الوتر  ركعة بعد �سالة ال�سفع  
  ركعتان قبل �سالة ال�سبح . 

فاأنها  الوتر  �سالة  اإال  ركعتان  ركعتان  والنوافل 
ركعة واحدة . 

اأحكام ال�سالة

طبقا لفتاو املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية ا العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام له الوارف(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

        
        
               
             
       
          
          
        
       
        
         
        
      

     

         
               
          
           
         
       
             
          
          
           
         
               
                   
              
               
        
         
          

      

اآية ا العظمى املرحوم 
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي 

)قّد�ض �سّره(

اآية ا العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين 

)دام ّله الوارف(


بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي 

القا�شم اخلوئي )قّد�س �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 

ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

اأداء اخلم�ض
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اجتذبت ابحاثه وتقريراته الفقهية واالأ�شولية املئات 
بل االآالف من الف�شالء اإىل كربالء، كذلك الطالب 
املبتدئني واملنتهني، اإذ كان يح�شر حتت منرب در�شه 

األف من الطلبة فيهم العلماء واالأفا�شل.
وقد كان بحق مربيا ومعلمًا للفقهاء، موؤ�ش�شًا لعلم 
الدهر  ن��ادرة  واملنقول،  للمعقول  جامعًا  االأ���ش��ول، 
واأعجوبة الزمان. تبواأ مكانة �شامية يف ميادين العلم 
والف�شيلة وذاع �شيته وحفلت حياته بجالئل االأعمال 

ونوادر االأفعال.
يف  در�شني  يلقي  �شره  قد�س  العلماء  �شريف  ك��ان 
وقّلما  للمنتهني،  واالآخر  للمبتدئني  اأحدهما  اليوم، 
وجد عامل وا�شتاذ بارع، ومقتدر ومتمكن من قواعد 

علم االأ�شول مثله. 
النظر  ودق��ة  وال�شبط،  احلفظ  يف  اأعجوبة  ك��ان 

و�شرعة االنتقال يف املناظرات واملباحثات اجلدلية.
 ويقال اأن اأ�شباب نبوغه هو اأنه كان يبقى م�شتيقظا 
باملطالعة  م�شغوال  ال�شباح،  وح��ت��ى  الليل  ط���وال 

والبحث يف الكتب.

 
علماء  يد  على  �شره  قد�س  العلماء  �شريف  تتلمذ 

ع�شره، واأ�شهرهم:
- ال�شيد حممد املجاهد.

- والده ال�شيد علي )�شاحب الريا�س(.

 
ح�شر در�شه قد�س �شره العلماء واالأفا�شل، منهم :

- الفا�شل الدربندي.
- حممد �شفيع بن ال�شيد علي اكرب احل�شيني العلوي 

الربوجردي.
- ال�شيخ مرت�شى االن�شاري.

كتاب  ���ش��اح��ب  ال��ق��زوي��ن��ي-  اب��راه��ي��م  ال�شيد   -
)ال�شوابط(.

- �شعيد العلماء البارفرو�شي.
- ال�شيد حممد �شفيع اجلابالقي.

- املوىل ا�شماعيل اليزدي قد�س �شره.

 
حتدث عنه الكثري من االأفا�شل ومنهم تالميذه:

- فقد و�شفه تلميذه الفا�شل الدربندي مف�شاًل اإياه 

على املتقدمني واملتاأخرين.
- و�شفه ال�شيد حممد �شفيع الربوجردي يف اجازته 
ال�شفيعية(  الطرق  يف  البهية  )الرو�شة  ب�  امل�شماة 
التحقيق،  م�شالك  يف  ال�شالك  )فمنهم  فيه:  فقال 
والعارج يف مدارج التدقيق، مق القوانني اال�شولية، 
ال�شرعية،  العلوم  مفتاح  الفرعية،  املباين  م�شيد 
مرّبي العلماء االإمامية، مدر�س الطالبني جميعا يف 

جوار ثالث االأئمة عليهم ال�شالم...(.
كتاب  �شاحب  وتف�شيل  با�شهاب  ترجمه  وق��د   -
)الكرام الربرة( حيث قال: )...من اأعاظم العلماء 
يف ع�شره، كان من روؤ�شاء الدين و�شاللة املذهب، 
واأبطال العلم وعمد ال�شريعة، ومن احلجج واالآيات 

و�شيوخ االإجتهاد االأفا�شل..(.
�شاحب  العاملي  حم�شن  ال�شيد  العالمة  وذك��ره   -
كتاب )اعيان ال�شيعة( فقال يف ترجمته: )كان من 

اأجّلة علماء ع�شره و�شيوخ العلم...(.

 
الطاعون اجلارف  �شره يف كربالء مبر�س  تويف قد�س 
�شنة 1246ه� ودفن يف داره هناك، وقربه مزار معروف 
�شارع احل�شني عليه  املتفرع من  زق��اق )ك��دا علي(  يف 

ال�شالم، واإىل جانبه مدر�شة �شريف العلماء.

 المازندراني
مد �سريف بن ح�سن علي املازندراين احلائري هو اأحد اأك علماء ال�سيعة و�سريحُه يف كربالء 

املقد�سة. هذا العامل الكبري كان يوما زعيم احلوزة العلمية يف كربالء واأ�ستاذ علماء ال�سعية, 
ومتكن من تربية موعة كبرية من العلماء من اأمثال املرحوم ال�سيخ مرت�سى االأن�ساري)قد�ض 

�سره( وكان يح�سر در�سُه اأكرث من الف عامل وتهد. �سافر �سريف العلماء قد�ض �سره مع اأبيه اإىل 
اإيران و�ساح فيها, ثم عاد اإىل م�سق راأ�سه كربالء املقد�سة.

• اإعداد: ح�شني حممد علي

اآية ا العظمى �سريف العلماء 

المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني المازندراني 
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خاله االأ�شتاذ الوحيد البهبهاين )قد�س �شره( وهو 
ون�شاأ  تلمذ عليه وتربى يف حجره  ابنته  �شهره على 

وذلك ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء.
�شاحب  حممد  ال�شند  ال�شيد  اأحدهما:  ول��دان  له 
�شهر  وه��و  االأ���ش��ول(  و)مفاتيح  )املناهل(  كتابي 

العالمة بحر العوم.
واالآخر ال�شيد مهدي املعروف بزهده.

 
قال يف منتهى املقال:

ا)الوحيد  العالمة  االأ�شتاذ  ول��د  على  اأواًل  ا�شتغل 
اأكرب منه  الدر�س مع �شركاء  البهبهاين( فقرنه يف 
يف ال�شن واأقدم يف التح�شيل بكثري ويف اأيام قالئل 
فاقهم طّرًا و�شبقهم كاًل ثم بعد قليل ترقى فا�شتغل 
ا�شتغل  قليلة   مدة وبعد  العالمة  االأ�شتاذ  خاله  عند 

بالت�شنيف والتدري�س والتاأليف.

 
الكثري من  ال��ع��ذب  م��ريه  م��ن  وارت���وى  بعلمه  �شغف 

االأجلة االأفا�شل منهم:

كتاب  �شاحب  اجلليل  وال�شيخ  ال�شهري  الرجايل   �1
)منتى املقال( اأبو علي حممد بن اإ�شماعيل بن عبد 

اجلّبار املازندراين احلائري املتويف �شنة 1215ه�
احل�شني  حممد  بن  ج��واد  حممد  ال�شيد  املحقق   �2
احل�شيني العاملي الغروي �شاحب املو�شوعة الفقهية 

املعروفة )مفتاح الكرامة( املتوفى �شنة 1226ه�
اإ�شماعيل  بن  اهلل  اأ�شد  ال�شيخ  الفقيه  العالمة   �3
)مقاب�س  �شاحب  الكاظمي  الد�شفويل  الت�شرتي 

االأنوار( املتوفى �شنة 1236ه�
4� العالمة ال�شيد حممد باقر ال�شفتي املعروف بحجة 
االإ�شالم �شاحب كتاب )مطالع االأنوار( املتوفى �شنة 

�1262ه�
5� املحقق املدقق ال�شيخ حممد اإبراهيم اخلرا�شاين 
ال��ك��ايف االأ���ش��ف��ه��اين ال��ك��ل��ب��ا���ش��ي ���ش��اح��ب كتابي 
 �1261 �شنة  املتوفى  و)االإي��ق��اظ��ات(  )االإ���ش��ارات( 

1262ه�
وغريهم من العلماء االأعالم.

 
ذكر تلميذه ال�شيخ اأبو علي يف )منتهى املقال( اأن له 

م�شنفات فائقة وموؤلفات رائعة عد منها:

1� �شرحه على املفاتيح برز منه كتاب ال�شالة وهو 
جملد كبري جمع فيه جميع االأقوال.

على  موؤلفاته  اأ�شهر  وه��و  النافع:  على  �شرحه   �2
)ريا�س  كتاب  وهو  به  يقرن  اأ�شبح  حتى  االإط��الق 

امل�شائل يف بيان اأحكام ال�شرع بالدالئل(.
3� حوا�س عديدة منها على كتاب )مدارك االأحكام( 

و)احلدائق الناظرة(.
4� عدة ر�شائل مثل ر�شائل يف اأ�شول الدين ويف حجية 

ال�شهرة وغري ذلك.
5� حا�شية على كتاب معامل االأ�شول وهي من اأوائل 

موؤلفاته.
اإىل غري ذلك.

 
قال يف رو�شات اجلنات تويف )قد�س �شره( يف حدود �شنة 
1231ه� ودفن بالرواق ال�شريف يف احل�شرة املقد�شة قريبًا 
االأق��ا  الر�شد  االأجم��د  ول��ده  وك��ان  العالمة  من قرب خاله 
ال�شيد حممد املرحوم اآنذاك قاطنًا مبدينة اأ�شفهان فلما 
اأق��ام مرا�شم تعزيته هناك وجل�س  اأبيه امل��ربور  بلغه نعي 
اأيامًا للعزاء ياأتون اإىل زيارته من كل فج عميق ثم رجع اإىل 
موطنه االأ�شيل ومقامه اجلليل وبقي يف خالفة اأبيه ونيابته 
يف جميع ما ياأتيه اإىل زمان اإنتقاله يف موكب �شلطان العجم 

اإىل دفاع الرو�شية ووفاته يف ذلك ال�شفر ببلدة قزوين.

 السيد علي 
الطباطبائي 

كان ميالده ال�سريف يف م�سهد الكامني على م�سرفه )�سلوات اخلافقني( يف اأ�سرف االأيام وهو الثاين ع�سر من �سهر ولد فيه اأ�سرف االأنام )عليه 
واآله اأف�سل التحية وال�سالم( يف ال�سنة احلادية وال�ستني بعد املاأئة واالألف

)( جده االأعلى ال�سيد اأبو املعايل الكبري �سهر موالنا املقد�ض ال�سالح املازندراين وقد خلف ثالثة اأوالد ذكور وهم ال�سيد اأبو طالب ,ال�سيد 
علي, ال�سيد اأبو املعايل وهو اأ�سغرهم, وعدة بنات ,وال�سيد اأبو املعايل خلف ال�سيد مد علي الري وهو والد ال�سيد على املجم لهـ 

خاله االأ�ستاذ الوحيد البهبهاين )قد�ض �سره( وهو �سهره على ابنته تلمذ عليه وتربى يف حجره ون�ساأ وذل ف�سل ا يوؤتيه من ي�ساء.
له ولدان اأحدهما: ال�سيد ال�سند مد �ساحب كتابي )املناهل( و)مفاتيح االأ�سول( وهو �سهر العالمة بحر العوم.

واالآخر ال�سيد مهدي املعروف بزهده.

�ساحب الريا�ض ـ  هـ


 السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي  السيد علي 

37�شعبان املعظم  1434ه��



منذ بدء التطورات احلديثة والباحث املتخ�ش�س يف علوم القراآن الكرمي يواجه الكثري 
من العناء حني يحتاج اإىل مادة اأو معلومة قراآنية اأو اأن يتعرف على مفهوم م�شتحدث 
�شيما يف امل�شطلحات والعلوم احلديثة، فقلما يجد عمال بحثيا دقيقًا ي�شتطيع اال�شتناد 
اإليه، غري اأعمال قام بها م�شت�شرقون ارتكبوا وبثوا فيها من االأخطاء وال�شبهات ما 

يجعل الرجوع اإليها اأمرًا حمفوفا باملخاطر.
فة  اأن علماء اليهود والن�شارى خدموا كتبهم املحر    كما اننا جند يف الوقت ذاته 
خدمة علمية بحثية كبرية لتقريب وجهات النظر من االقتناع بها، ففي القرون الثالثة 
االأخرية �شدرت عنهم مئات الكتب التي تخدم البحث يف جمال كتب العهد القدمي، 
واملو�شوعات،  املعارف  دوائر  من  ع�شرات  ظهرت  وكذلك  والتلمود،  اجلديد  والعهد 
واملعاجم اللغوية والفهار�س واملداخل والقوائم الببليوجرافية، يف حني كانت البحوث 
القراآنية با�شتثناء ما ي�شدر عن املراجع العظام يف احلوزات العلمية ور�شائل عملية 
وفقه معا�شر، يبدو �شعيفا اإال ما يف�شر ظواهر طبيعية مت اثباتها من دول الغرب في�شمر 
بع�س الباحثني عن اقالمهم من اأنها وردت يف اآيات القراآن الكرمي قبل ما يقرب من 
)1434 عام هجري(، او انهم ي�شريون باجتاه احلذر من التناول املبا�شر اأو غري املبا�شر 
ه(، )اأول ما نزل واآخر ما  ِيه ومدني لعلوم القراآن )الفقهية( بدءًا من تاريخ نزوله، )مك
نزل(، )اأ�شباب النزول(، )جمعه وتدوينه وترتيبه(، )نا�شخة ومن�شوخة(، )جُممله 
وُمبّينه(، )اأمثاله وق�ش�شه(، )اأق�شامه(، )جدله(، و)تف�شريه(، حتى اأ�شبحت هذه 
املباحث علوًما وا�شعًة غا�َس يف بحورها العلماء، وا�شتخرجوا منها الدرر، انطالقًا من 

َلُه( واإحتفاءًا باأ�شالته وعدم حتريفه. قد�شية )الكتاب وُمَنز
    ويبقى ال�شوؤال واقفا على بوابة العلم االأزيل )كتاب اهلل العزيز(.. يقلق النف�س 
وعلومهم  نظرياتهم  ينهلوا  اأن  عن  امل�شلمون  عجز  هل  املوؤمنني..  م�شاجع  ويق�س 
 َلو ُقل :احلديثة م�شتنبطينها من هذا البحر الالمنتهي من العلم..؟ يف قوله تعاىل
ِلِه  ث مِبِ َنا  ِجئ  َوَلو ي  َرب َكِلَماُت  َفَد  َتن  اأَن َل  َقب ُر  َبح ال َلَنِفَد  ي  َرب ِلَكِلَماِت  ِمَداًدا  ُر  َبح ال َكاَن 

َمَدًدا الكهف )109(.
القراآن الكرمي يحتوي كل العلوم.. وال يحتويه علم

      �شفة العلم من ال�شفات االإلهية، وبها ينك�شف املعلوم هلل تعاىل انك�شافا تاما، وقد 
�شغل مفهوم العلم يف القراآن الكرمي حيزا هاما من االآيات، واملتدبر بعلوم القراآن يجد 
َلُموَن(  اَل َتع ُتم َلُم َواأَن َيع ُ اأن اهلل تعاىل ن�شب العلم اىل نف�شه، من ذلك قوله تعاىل )واهلَلّ

البقرة )216(.   
لم" قال تعاىل: ) َواهلّلُ  واأن �شيغة )العلم هلل( جاءت مبعان خمتلفة منها �شيغة "اأع     
امِلنَي( البقرة )95(،  ُتُموَن( اآل عمران )167(، و"عليم"  )َواهلّلُ َعِليم ِبالَظّ ا َيك َلُم مِبَ اأَع
يغ لبيان اأن  ُغُيوِب( املائدة )109( واختالف هذه ال�ش ُم ال م "  )اإَِنَّك اأَنَت َعاَلّ و"عال

)القراآن الكر باب لكل علم وتبيان لكل �سيء(
 يف رحــــــــاب احل�ســــــــــني

• اأ.م. د  حنان عزيز العبيدي
جامعة بغداد مركز البحوث الرتبوية والنف�شية
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�شفة العلم من اأعظم ال�شفات االإلهية �شاأنها �شاأن القدرة واالإرادة.
 اآَمُنوا ��ِذي��َن  ال ��ا  َف��اأَم( تعاىل  قال   ، لالإن�شان  منحه  لنف�شه  العلم  تعاىل  اهلل  منح  وكما 
( البقرة )26(، كما ورد اأن من العلوم فيها العلماء و�شماهم  ِهم ب ِمن ر ق َ ُه احل َلُموَن اأَن َفَيع
ا�ِشُخوَن يِف  ُ َوالَرّ َلُم َتاأِويَلُه اإاَِلّ اهلَلّ الرا�شخون(، وهذا ما ورد يف االآية الكرمية : )َوَما َيع(

ِعلِم( اآل عمران )7(. ال
   كما اإن العلم ميثل اأعلى م�شتويات املع�رفة، وهو )�شفة ينك�شف بها املطلوب انك�شافا 

تاما(، بحيث يح�شل ذلك املطلوب )يف النف�س ح�شواًل ال يطرق اإليه احتمال كذبه(. 
     اال انه يبقى القراآن الكرمي كتاب هداية، ود�شتورًا لالأّمة االإ�شالمية ي�شم بني دفتيه 
القوانني االإلهية التي يجب اأن ت�شري عليها االأّمة، ولي�س كتابًا كيمياويًا اأو فيزياويًا ي�شتعر�س 
القوانني النظرية للو�شول اىل نتائج عر�شية قد تدح�س بنظريات م�شتقبلية، بل اأن ما 
جاء فيه من اإ�شارات علمية فاإمّنا جاءت بطريقة تو�شيحية ودالة احيانًا، وتناولت العلوم 
بطريقة �شرب االأمثال اأو اي�شاح حقيقة كونية اأو معاجلات ان�شانية اأو ما �شاكل ذلك من 
دقًا مطلقًا �شواء يف اأمثلته اأو  ادقًا �شِ االأمور، والأّنه من عند اهلل �شبحانه فالبّد اأن يكون �شَ

يف اأ�شاليبه اأو ت�شبيهاته اأو بيانه.
     ثم اإّن املنهج يف اأغلب االآيات الكرمية التي ت�شري اإىل ق�شايا علمية ك�شفها العلم احلديث 

ليثبت عدة اأُمور:
1-اأّن القراآن الكرمي خال خلّوا مطلقا من ذكر اأّية ق�شّية تخالف ما تو�شلت اإليه العلوم 
احلديثة، رغم كرثة االإ�شارات العلمية التي تتحدث عن ال�شماء واالأر�س واجلبال والبحار 

وغريها من االأمور، اال ما تناق�س او مل يتحقق اثباته ب�شكل قطعي.
مقطوعة  علمّية  حقائق  بذكر  احلديثة  العلمية  الك�شوفات  �شبق  الكرمي  القراآن  2-اأّن 
نزوله، وهذا ما يقع حتت م�شمى  بعد قرون من  اإال  االإن�شان  يتعّرف عليها  ال�شّحة مل 
)االإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي(، لتحديد ما اكت�شف وما تو�شل اليه العقل الب�شري 
يف هذه احلقبة الزمنية ووجد لها �شند يف اآيات الكتاب املبني، وما تزال الكثري من اأ�شرار 

العلم مر�شوفة يف خزانات )كتاب العلم املطلق( تنتظر مرحلتها.
3-اأّن اأّي كتاب اأر�شي ُيوؤّلف فاإّنه مع تقدم العلوم ون�شج الفكر االإن�شاين تكت�شف اأخطاوؤه 
من غريه �شيما فيما كان يخ�س الظواهر الكونية وتف�شريها، ومع تقدم الك�شف العلمي 
ظاهرة  لي�شكل  وا�شح  تدريجي  ب�شكل  العلمية  احلقائق  وُتر�شى  االأخطاء  تلك  تنك�شف 
و�شنة يف م�شرية االإن�شان، ومع تقّدم العلوم تك�شف ا�شرار جديدة ت�شع �شابقتها يف خزانة 

االإهمال ال�شتبدال حقائق هذه الظاهرة اأو تلك باأخرى تتفوق عليها �شلبا او اإيجابا.
اأُخرى  اأق�شام  هنالك  بل  البالغي،  االإعجاز  على  الكرمي  القراآن  اإعجاز  يقت�شر  4-مل 
منه، كاإعجاز االإخبار باملغّيبات، واالعجاز الت�شريعي ال�شمويل، واالإعجاز العددي، ومنها 

االإعجاز العلمي الذي نحن ب�شده.
ن حقائقًا علمّية �شبق  واالإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي ال يتاأتى من كونه ت�شم       
بها الك�شوفات احلديثة فح�شب، واإمّنا خلوه من اأي خطاأ علمي اأو غريه ليدل بذلك على 
اإعجازه، الأّنه نزل يف زمن يختلف كثريًا من الناحية الثقافية والعلمية وال�شيا�شية وجوانب 
والباطنة  احل�شية  ال�شور  جميع  غريت  التي  العلمية  الثورة  تفجر  ورغم  كافة،  احلياة 
للطبيعة الب�شرية .. اال انه بقي ثابتا وكاأنه خلق لكل ع�شر مير به، ذلك اأنه نزل انطالقا 

من التعامل مع الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها اىل يوم وروده احلو�س.
       لقد خرق كتاب اهلل العظيم هذه التحوالت بثباته يف �شحة املعلومات التي احتواها 
يف �شتى املجاالت، )الت�شريعية( و)العلمية( و)اللغوية( و)البالغية( و)مفهوم العدالة 
اأُمور  الكون واحلياة( وغري ذلك من  االإن�شان عن  العقيدة ونظرة  والتوزيع( و)ق�شايا 
الدنيا واالآخرة، ورغم تنوع البحوث القراآنية فاإّنها جاءت �شادقة �شدقًا مطلقًا وخرقت 
العادة يف خلوها من اخلطاأ ب�شكل مطلق خالفًا لكل الكتب التي كتبها االإن�شان ولكل االأفكار 
 ...  :واملعتقدات التي يعتقدها النا�س وهذا اأمر معجز بحّد ذاته اأ�شار اإليه قول�ه تعاىل

ِتالفًا َكِثريًا الن�شاء )82(. َلَوَجُدوا ِفيِه اخ ِ اهلل ِ ِد َغري ِعن َكاَن ِمن َوَلو
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    هناك نظريات علمّية مل يقطع بها العلم فال ي�شح حمل االآيات الكرمية عليها ب�شكل 
قاطع، اأّما ما قطع العلم ب�شحته واحتمله ظاهر االآية الكرمية، ومل ياأت بتف�شريه ن�سٌّ 

�شريف من ال�شنة املّطهرة، فال با�س بحمل االآية على ما قطع به العلم احلديث.
القراآن الكرمي يحتوي كل الع�شور .. وال يحتويه ع�شر

     ملا كان نبي الرحمة اخلامت حممد )�شّلى اهلل عليه واآله( هو اآخر الر�شل واالأنبياء فاإّن 
ر�شالته هي االأخرى )خامتة( فكان ال بد من معجزة دائمة م�شتمرة لكل زمان ومكان 
تت�شاوق مع مّر الع�شور، ولذلك جاء القراآن املعجزة اخلالدة وتكفل اهلل �شبحانه بحفظه ال 
َر  ك َنا الذ ل ُن َنز ا َنح الأّنه كالمه �شبحانه، واإمّنا الأّن اهلل تعاىل تعهد بذلك يف قوله تعاىل: )اإِن

اِفُظوَن( احلجر)9(. ا َلُها حَلَ َواإِن
    و�شل اإلينا كما اأُنزل على نبينا حمّمد )�شّلى اهلل عليه واآله( فكان معظم امل�شلمني 
يقراأون بع�س االآيات وال يدركون ما ندركه نحن االآن من معاين االآيات الكرمية وما تت�شمنه 

من حمتوى حيث كان املجتمع االإن�شاين يف ذلك الوقت متاأخر علمّيًا عّما عليه االآن.
    من هنا ت�شبح احلاجة ما�ّشة اإىل اإجراء بحوث ودرا�شات للوقوف على ما طراأ من 
م�شتجدات يف حياة النا�س، وذلك بت�شخي�س الواقع وقيا�س ما مت حتقيقه لت�شديد نواحي 
ال�شعف وتعزيز جوانب القوة، والتعرف على الو�شائل التي يجب تاأمينها لي�شلكها امل�شلمون 

التي  امل�شتجدات  ه��ذه  ك��ل  م��ع  التعاي�س  يف 
باتت ت�شتلب اهتمامه حتى بات يعطيها جل 
انها  كما  والنف�شي،  امل��ادي  واهتمامه  وقته 
اقتن�شت لديه عنا�شر )الده�شة( حتى بات 
البع�س منهم يوكل اأموره كلها اليها ويعدها 
هي االأ�شا�س يف ت�شيري اأموره الأنها تتناغم مع 
متطلبات حياته املعا�شرة، لذا يلزم على امة 
املثلى  الطرق  اإىل  للو�شول  البحث  االإ�شالم 
الإب��ق��اء )ال��ق��راآن ال��ك��رمي( يف عقول ه��وؤالء 
من  االإف��ادة  اإمكان  مع  للعلم  منهل  كاأف�شل 
التقانة احلديثة التي تنا�شب كل مرحلة من 

مراحل حياة االإن�شان، منطلقني يف ذلك من اأهمية القراآن يف بناء ال�شخ�شية امل�شلمة 
ال�ّشوية والتي �شتوؤدي بها اإىل االإبقاء يف احتالل مكان ال�شدارة كما كان يف عهد النبوة 
واالإمامة وما ينبغي ان يكون عليه يف ع�شر الغيبة، واإال كيف كان يدرك امل�شلم يف �شدر 

االإ�شالم قول�ه تعاىل:
 التكوير )6( َرت ِبَحاُر �ُشج َواإَِذا ال

     اإذا كان معنى الت�شجري هو ا�شعال النار، تقول �شّجرت التنور اأي اأ�شعلته نارًا، اأو مبعنى 
امتالأت البحار نارًا فكيف يدرك العربي اآنذاك اأّن البحر ي�شتعل، والذي يدركه بفطرته اأّن 
املاء يطفئ النار، ال اأّن املاء ي�شتعل نارًا، اإاّل اأّننا االآن ندرك اأّن املاء مركب من عن�شرين 
هما االأوك�شجني والهيدروجني واالأّول ي�شاعد على اال�شتعال والثاين ي�شتعل وباحتداهما 
تتكون �شعلة )اأوك�شهيدروجينية( تذيب احلديد من حرارتها، كان امل�شلم اآنذاك ي�شّلم مبا 
اأُنزل الأّنه من عند اهلل تعاىل دون اأن يدرك العنا�شر االأ�شا�شية يف عملية )الت�شجري(، 

وهناك اآيات كثرية من هذا القبيل.
     مما يدلل لغري امل�شلمني اأّن القراآن مل يكن من و�شع الب�شر، بل ال بّد من التفتي�س 
عن �شبب ل�ه خارج عن الب�شرية وحمتواها الفكري، وخارج عن طاقات املخلوقني ف�شال 

عن ايقاع الواجب على علماء امل�شلمني ويف االخت�شا�شات كافة اإظهار هذا ال�شاأن وتبيانه 
 ِه َواَل ِمن َيَدي ِ َبني َباِطُل ِمن ِتيِه ال للنا�س كافة، فهو قول احلّق والفي�شل ال�شدق الذي )اَل َياأ

( ق�شلت )42(. َحِميد َحِكيم ِمن ِزيل ِفِه َتنَخل
    من هنا انربت االأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة باإطالق اأول موؤمتر من نوعه 
يف العراق وبالتعاون مع جامعة بغداد بعنوان )القراآن الكرمي باب لكل علم وتبيان لكل 
�شيء( وذلك الإر�شاء ا�شلوب جديد يف البحث العلمي باالعتماد على حقائق قراآنية تف�شي 
اىل ت�شخري العلم خلدمة االإن�شانية جمعاء �شيما امل�شلمون منهم، وال عجب اأن تنطلق هذه 
املبادرة من حرم �شيد ال�شهداء الذي مل يفارق القراآن يف حياته.. فلم يفارقه القراآن يف 
َحاب  َنّ اأَ�ش ت اأَ َح�ِشب ا�شت�شهاده، اإذ بقي راأ�شه ال�شريف يردد االآيات من فوق القناة، )اأَم
ِقيم َكاُنوا ِمن اآَياِتَنا َعَجًبا( الكهف )19(، فاأذهل الراهب الن�شراين ليعلن  ف َوالَرّ َكه ال

اإ�شالمه من عجب ال من اأناة.
    لقد كان هذا املوؤمتر حدثا مهما وكبريا يف وقت �شمر فيه التكفرييون عن �شواعدهم 
واقالمهم لالنحراف والتحريف لكل ما جاء من بيان وتبيني يف كتاب اهلل العزيز وما نطق 
به خامت النبيني ر�شولنا الكرمي من حديث و�شرية نبوية �شريفة، فتقدم بناة العلم والهدي 
يف اجلامعة ب�)18( بحثا ومن درجات علمية تعد االأعلى يف ال�شلم اجلامعي، اذ �شارك 
و)7(  )بروف�شور(  ا�شتاذ  ب��درج��ة  منهم   )5(
بدرجة ا�شتاذ م�شاعد و)6( بدرجة مدر�س، يف 
والعامة ومنها )الطب،  العلوم اخلا�شة  خمتلف 
الفيزياء ، الكيمياء، الرتبية وعلم النف�س، علوم 
ملنار  الق�شط  املوازين  لي�شعوا  وغريها(  اللغة، 
تارك  الثقلني )اإين  الذي جاء يف حديث  الهدي 
فيكم الثقلني: كتاب اهلل، وعرتتي اأهل بيتي، ما 

اإن مت�شكتم بهما لن ت�شلوا بعدي اأبدا(.
الباحثني امل�شاركني يف املوؤمتر      وجرى تكرمي 
بزيارة العتبات املقد�شة يف ال�شعودية حيث اأعلنت 
الفائزين و�شط  الباحثني  اأ�شماء  العلمية  اللجنة 
ح�شور كبري من اأ�شاتذة العلم يف جامعة بغداد وامل�شتن�شرية وهم كل من: د. �شعدي جواد 
م�شلم عن بحثه املو�شوم حام�س االجليك )Ellagic acid( امل�شتخل�س من �شحم 
الرمان كغ�شول فموي، واالأ�شتاذ امل�شاعد الدكتورة حنان العبيدي عن بحثها املو�شوم اإطفاء 
عقدتي )الذنب واالنتقام( يف حكاية ا�شل الغواية من خالل القراآن الكرمي، واالأ�شتاذ 
الدكتور خالد هادي مهدي عن بحثه املو�شوم دور الفيزياء يف بيان االإعجاز العلمي للقراآن 
الكرمي بتحديد تراكيز املعادن يف فاكهة العنب، واالأ�شتاذ امل�شاعد الدكتورة جنان حممد 
العقيدي عن بحثها املو�شوم داللة الرتكيب يف ت�شوير االنفعاالت النف�شية يف الق�ش�س 
القراآين ق�شة يو�شف )عليه ال�شالم( اأمنوذجا، ، واملدر�س حممد ح�شن عبد اللطيف عن 

بحثه املو�شوم االإعجاز القراآين للماء".
االإن�شانية  والعلوم  الدينية  العلوم  م�شرتكات  يف  جديدا  منطلقا  املوؤمتر  ه��ذا  �شيكون 
والتطبيقية م�شتندة اىل قانون اخلالق اجلبار الذي و�شع د�شتوره يف كتابه العظيم )القراآن 
الكرمي( الذي توافق مع الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها، مما ي�شجع الباحثني على 
يف  �شالتهم  ليجدوا  احلديثة  وابتكاراتهم  واخرتاعاتهم  الكت�شافاتهم  العلماء  موا�شلة 

القراآن العظيم وال عجب فهو خري واأف�شل العلم والكالم.
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ومن املعتاد اأن كل اإن�شان يحتاج اإىل تخطيط لربجمة �شوؤونه ون�شاطاته واأعماله مبا 
يتالءم واالأهداف التي ي�شعى اليها، والذي  يهمنا اليوم هم الطلبة وباخل�شو�س طلبة 

املراحل املنتهية كونهم اأمام مفرتق طرق بل هم اأمام حتديد م�شريهم الدرا�شي. 
جملة )الرو�شة احل�شينية( التقت بهذه ال�شريحة املهمة لتتعرف على مدى اهتمامها يف 

حتديد م�شتقبلها الواعد وانعكا�شات ذلك على رقي وتقدم البلد.
غدير مهدي طالب يف �شف ال�شاد�س العلمي قال" ب�شفتي طالبا يف الفرع العلمي فان 
اختياراتي تكون اأو�شع ولكني و�شعت يف ت�شوري وتفكريي اأن يكون اختياري للكلية التي 

واأحقق  مل�شتقبلي  اأك��ون �شامن  الدولة حتى  دوائ��ر  تعييني يف  ت�شمن 
طموحاتي".

فيها  ارغ��ب  التي  للكلية  اختياري  يف  القرار  يتخذ  من  واأ�شاف" اأن��ا 
وان اأهلي اأعطوين ال�شالحية التامة يف اختياري للكلية التي تنا�شب 
موؤهالتي وقدراتي، واأنا اعتقد اأن ويل اأمر الطالب يقوم بتوجيه الطالب 
نحو ما ي�شعر انه انفع له ولكن يبقى االختيار للطالب نف�شه الأنه اعرف 
بقراراته  ور�شم م�شتقبله وال اأجد جدوى من افتتاح هذا الكم الهائل من 
الكليات اأو اأق�شام الكليات فان املطلوب االآن هو الكلية التي ت�شمن وتوفر 
التعيني وهذا وا�شح فال احد يطمح بكلية لي�س لها ح�شة من التعيينات 

كما يف بع�س التخ�ش�شات واالأق�شام غري مرغوبة".
بينما قال الطالب كرار رافع وهو من طلبة ال�شاد�س العلمي" اإن طموحي ان ادخل يف 
كلية ال�شيدلة او الطب ولكني ال افكر يف دخول كلية الهند�شة مثاًل  الأنها ال ت�شمن 
توظيفي وهو الذي اأ�شبح الهم االكرب يف االختيار وان الكثري من الطلبة ممن يرغبون 
ان يختاروا الدرا�شة يف اي كلية وباأي اخت�شا�س ولكن م�شاألة الوظيفة هي من تقف 
اأغلبية الطلبة يبحثون عن الكلية التي فيها  عائق دون اختيارهم لتلك الكليات فان 
تعيني، مبينًا "ان ا�شتمارة القبول املركزي غري من�شفة يف كثري من االحيان يف اختيار 
الكلية التي يريدها الطالب فيح�شل على كلية غري راغب بها 
وقد يكون اخلطاأ يف ملء اال�شتمارة هو ال�شبب يف دخول الطالب 

لتلك الكلية التي ال يطمح يف الو�شول اإليها".
 وتابع "اإن االهل دائمًا ما يقدموا الن�شيحة يل يف كل اختياراتي 
وقراراتي وهم اعرف باأمور احلياة واالأقدر على ر�شم م�شتقبلي 
ولكن يبقى االختيار بيد الطالب فاإذا اختار اخت�شا�س يرغب 
كان  ف��اإذا  املجال  ه��ذا  يف  ويتطور  يبدع  �شوف  بذلك  فهو  فيه 
الطالب يجد نف�شه ملّما يف جمال معني عليه ان يدخل الكلية 

التي تلبي طموحه ".
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 تعددت تعريفات التخطي
 نتيجة الأهمية املو�سوع واإحد
تعريفاته هو )و�سع اأهداف يف 

برنام عملي قابل للتنفيذ ور�سم 
�سورة وا�سحة للم�ستقبل وديد 

اخلطوات الفاعلة للو�سول اإىل 
هذه ال�سورة(.

طلبة املراحل املنتهية

حتقيق : ف�شل ال�شريفي ��� حممد الي�شاري 



اأما الطالب كرار �شعد هادي وهو احد طلبة ال�شاد�س الفرع االأدبي فقال" اأنا اأف�شل 
جمال ال�شيا�شة بالتايل �شوف اختار كلية العلوم ال�شيا�شية وهذا االأمر اأنا اخطط له منذ 
درا�شة املتو�شطة يف ال�شف الثالث ولدي اهتمامات �شيا�شية ومتابع ملختلف االأحداث 
ل هو قرار تابع يل وهي كذلك  واالأمور ال�شيا�شية وان قراري يف اختيار الكلية التي اف�شّ

رغبة اأهلي وهم ي�شجعونني يف الدخول لهذا املجال وغري معار�شني الختياري".
الطالب يف ال�شاد�س العلمي منتظر نعمة حتدث قائاًل "كوين ابحث عن جمال وتخ�ش�س 
ي�شمن م�شتقبلي بوظيفة يف جمال القطاع العام فاأنا اأف�شل الدرا�شة يف املعهد الطبي 
كون التعيني فيها مركزيًا وهو اف�شل من كثري من الكليات التي يتخرج الطالب منها 
وي�شبح بال عمل او وظيفة ولكن يبقى املعدل واختيار احلا�شبة االلكرتونية هو الفي�شل 
يف حتديد م�شتقبل الطالب، ان اهلي ال يعار�شون م�شاألة اختياري للمعهد الطبي فهم 

يرتكون اخليار يل ويحاولون ان ير�شدوين وي�شاعدوين فقط يف الكثري من االمور ".
قّلة الوعي اأو عدم االإدراك 

اأما مدّر�س مادة الريا�شيات يف اإعدادية كربالء االأ�شتاذ مازن �شعيد جعفر فقال "هناك 
قلة وعي وعدم اإدراك لدى الطلبة يف حتديد م�شريهم العلمي و�شببه بالدرجة االأ�شا�س 
هو اأولياء اأمور الطلبة فنجدهم يفر�شون على اأبنائهم التقدمي اإىل كلية اأو معهد ح�شب 
رغبتهم واختيارهم هم ولي�س ح�شب اختيار ومعدل الطالب  فهم ميلون عليه ما يريدون 

بغ�س النظر عن رغبة الطالب وهي حالة منت�شرة جدًا يف املجتمع".
وتابع" اإن نظام القبول املركزي هو امليزان الوحيد والدقيق لقبول الطلبة والذي يحكم 
الطلبة عندما يريدون  "ان�شح  الذي حاز عليه، م�شريًا  املعدل  الطلبة ح�شب  ما بني 
اأن ميالأوا ا�شتمارة القبول املركزي اأن يتاأنوا يف اختياراتهم وتف�شيالتهم وان ي�شاألوا 
وي�شتف�شروا وان يجعلوا رغباتهم وقدراتهم هي التي تقودهم يف اختيار الكليات التي 
يرومون االلتحاق بها وان يتجنبوا الوقوع يف اأخطاء الرتتيب يف اختيارات الكليات اأو 
فاأن  الطالب  م�شتقبل  �شياع  اإىل  ي��وؤدي  قد  ذلك  فان  اال�شتمارة  ملء  وكيفية  املعاهد 
اال�شتمارة االلكرتونية دقيقة جدًا والذي ارجوه من جميع الطلبة ان يتاأكدوا قبل ملئ 
االم���ور عدم  اول��ي��اء  م��ن  واأمت��ن��ى  اال�شتمارة 
ال�شغط على الطلبة يف �شبيل اختيار جمال او 

اخت�شا�س معني ". 
اخت�شا�شا  يدر�س  عندما  الطالب  "اإن  وبنّي 
معينا �شوف تتو�شع مداركه الفكرية والذهنية 
يف  رغبة  لديه  وتكون  لديه  املعلومات  وتبلور 
يبداأ  �شوف  بالتايل  عمله  وجم���ال  درا���ش��ت��ه 
بالتو�شع والتعمق يف درا�شة هذا االخت�شا�س 

ينق�شنا التخطيط وا�شتثمار القابلّيات والقدرات 
من جانبه قال امل�شرف االخت�شا�شي ملادة الفيزياء الرتبوي جميل كاظم نا�شح "ان 
لعامل االأهل على قرارات الطالب التاأثري االأكرب واالأثر الوا�شح على اختيارات الطلبة، 
فنجد ان ال�شعار الذي يرفعه اأولياء االأمور هو ندر�س لكي ننجح وهذا ال�شعار هو مفهوم 
خاطئ وغري �شحيح فاملطلوب ان يكون ال�شعار االأ�شح واحلقيقي هو: اأن ندر�س لكي 
نفهم الن الفهم هو الطريق للنجاح والتفوق ويولد لدى الطالب معلومات تراكمية تفيد 

الطالب يف م�شتقبله ويف حياته العلمية والعملية ".
واأو�شح" نالحظ اأن اأولياء االأمور يفر�شون على اأبنائهم اختيار الفرع العلمي يف درا�شته 
االأكادميية بينما الطالب لديه موؤهالت ورغبة يف االجتاه نحو الفرع االأدبي وهذا الرغبة 
لدى اأولياء االأمور ناجتة من رغبة اأن يكون اأبناوؤهم اأطباء اأو مهند�شني فامل�شكلة التي 
يعاين منها املجتمع هي عدم ربط املجتمع باملدر�شة بعك�س ما نلم�شه يف بقية دول العامل 
من ربطهم ملجتمعاتهم باملدار�س، لذلك يتوجب ان يكون هناك تثقيف للمجتمع قبل كل 

�شيء وان يبنى ذلك على اأ�شا�س التخطيط ال�شحيح لالأمور والقوانني".
وا�شتطرد" نالحظ يف دول العامل املتقدمة والتي فيها االجتاه العلمي هو ال�شائد ان 
هناك �شببني لتطور تلك الدول االأول يتمثل يف ان الدولة تخطط وتتابع عملية تنفيذ 
تلك اخلطط على ار�س الواقع وال�شبب الثاين يتمحور يف ثقافة �شعوبها على احرتام 
النظام فبتثبيت هذه النقاط �شنالحظ االزدهار والتقدم وان البداية يجب ان تكون 
من �شلك التعليم والبذرة االأوىل هم الطلبة فنجد لدى الطلبة القابلية الكبرية ولكن 

ينق�شنا التخطيط وا�شتثمار الطاقات والقابليات ". 
وعن راأيه يف نظام القبول املركزي قال" يف بداية تطبيق نظام القبول املركزي كانت 
هناك العديد من املوؤاخذات وحدثت عدة اخطاء ولكن مبرور ال�شنوات مت تاليف الكثري 
من هذه االخطاء وال�شلبيات بالتايل فاأنه نظام جيد فهو يولد حالة التناف�س ال�شريف 

ويحتوي اف�شلية املوقع اجلغرايف وهو يعطي لكل طالب حقه ".
اعمل ما حتب لتحب ما تعمل 

رئي�س ق�شم تطوير املوارد الب�شرية يف العتبة احل�شينية املقد�شة االأ�شتاذ م�شلم حم�شن 
عبود حتدث للرو�شة احل�شينية عن اأهمية التخطيط يف حياة الطلبة قائاًل" مير االآن  
اأبناوؤنا الطلبة باأيام حرجة وهي فرتة االمتحانات النهائية واأنا اأدعوهم اىل التنظيم 
واعني به التخطيط فالبد لكل طالب اأن ي�شع جدواًل للدرو�س واملواد التي �شيمتحن 
بها، فالتخطيط من االولويات التي يجب ان يتبعها الطالب للو�شول اىل الهدف والغاية 
املن�شودة وهو النجاح و ما بعد النجاح اي اختيار الكلية او املعهد �شمن اي تخ�ش�س كان 

علمي او ادبي بح�شب ميول الطالب ورغبته". 
وتابع "من االمور التي يتعر�س لها الطالب يف فرتة االمتحانات والتي حتدد م�شريه 

نود ان يعمل  القلق وهنا  العلمي هي  وم�شتقبله 
اأن  الطالب مببداأ )دع القلق وابداأ احلياة (اأي 
عليه ان يتفاءل ويجتهد يف القراءة واملثابرة، كما 
اأن الطالب عليه ان يبداأ بقراءة املواد الب�شيطة 
يتعلق  وفيما  امل���واد  بقية  ق���راءة  ي��ت��درج يف  ث��م 
مب�شرييه عليه ان ي�شتعني باأ�شحاب اخلربة من 
النف�س  علم  اأ�شاتذة  او  املتخ�ش�شني  اال�شاتذة 
اأ�شحاب  كونهم  املتخرجني  الطلبة  وك��ذل��ك 
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اأوقات وطرق وجداول حمددة فعلى �شبيل املثال اف�شل اوقات  جتربة، فالقراءة لها 
القراءة هي فرتة ال�شباح".

واأو�شح رئي�س ق�شم تطوير املوارد الب�شرية "يف القراآن الكرمي قال اهلل تعاىل )اأفمن 
مي�شي مكّبا على وجهه اأهدى اأّمن مي�شي �شويا على �شراط م�شتقيم(. ن�شتنتج من االآية 
الكرمية اأن االإن�شان البد اأن ي�شع له خطط ا�شرتاتيجية م�شتقبلية �شحيحة ،وهناك 
هما  املقولة  وه��ذه  الكرمية  واالآي��ة  تعمل(  ما  كي حتب  ما حتب  )اعمل  وهي  مقولة 

م�شداق ميكن لطالب العلم ان يتبعه يف �شبيل النجاح". 
واأ�شاف" بع�س الطلبة لديهم طموح معني ولكن �شوء تنظيم ا�شتمارة القبول املركزي 
وتدخل االأ�شرة واالأ�شدقاء يف اختيار الطالب يحول دون و�شوله اإىل الهدف، فالبد من 
ف�شح املجال واإعطاء الطالب حرية اختيار الكلية او املعهد الذي يريد ولكن ال نق�شد 
هنا ترك الطالب دون توجيه بل من االأف�شل اأن يكون هناك من يوجه الطالب نحو 
الو�شول اىل الهدف ال�شحيح وبالتايل تعود الفائدة على الطالب نف�شه وعلى املجتمع 

الذي ينتمي اليه". 
واأملح" هنالك م�شاألة البد من االلتفات اإليها وهي ان ال��وزارات كافة مبا فيها وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة الرتبية يجب ان ت�شع خطط كاملة متكاملة وملدة 
ال��وزارات اىل موظفني وعدد هوؤالء املوظفني  5 �شنوات وخ�شو�شًا ما يتعلق بحاجة 
الذين حتتاجهم كل وزارة، اأي اأن وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
ترفد بقية الوزارات مبا حتتاجه من موظفني ،فيكون هناك تن�شيق بني وزارتي الرتبية 
والتعليم العايل والبحث العلمي وبقية الوزارات وبالتايل تكون النتيجة بعد 5 �شنوات ان 

هذه الوزارات �شتح�شل على التخ�ش�شات املطلوبة وكذلك حتل م�شكلة املتخرجني ".
وب�شاأن اهمال الطالب للتخطيط بني رئي�س الق�شم "ان كل ان�شان يحتاج اىل تخطيط 
ال�شيما طالب العلم فاإذا كان الطالب ال يهتم وال يكرتث للتخطيط فان جهوده �شتذهب 
�شدًا فعليه ان ينتبه اىل القاعدة التالية وهي )اخلطاأ يف الرتتيب ترتيب للخطاأ( ولذا 
ترك  الن  املدرو�س  غري  الت�شرف  اىل  اللجوء  وع��دم  التخطيط  اهمال  عدم  ينبغي 
التخطيط والرتتيب يوؤدي اىل انعدام التاألق واالإبداع والنجاح يف العمل و�شيوع الفتور 

واالإحباط يف جمال الوظيفة احلكومية او اي عمل اآخر". 
ا�شتطالع ونتائج

وعن مدى تخطيط الطالب الختيار الكلية التي تالئم تطلعاته وطموحه اأجرت جملتنا 
ا�شتطالعًا لعينة من الطلبة بلغت 100 طالب من طلبة ال�شاد�س االإع��دادي بفرعيه 
العلمي واالأدبي فوجدت اأن 5% منهم يفكر باختيار كلية �شمن املجموعة الطبية وهم 

من املتفوقني وياأتي اختيارهم اعتمادًا على م�شتواهم الدرا�شي.
 وان 17% يفكر بالدخول يف كليات جمموعة الهند�شة ويعزى ذلك الختيارهم احلل 
الو�شط بالن�شبة للمناف�شة ح�شب املعدل اأو اأنهم يدخلون نتيجة الدرا�شة يف الكليات 

االأهلية.
 اأما الن�شبة االأكرب فكانت 39% منهم ممن يفكرون يف اختيار كليات العلوم والقانون 
واالإدارة واالقت�شاد والرتبية واالآداب وباقي تخ�ش�شات العلوم االإن�شانية وهم متو�شطو 
امل�شتوى العلمي. فيما كان 16% منهم يفكرون باختيار الكليات ذات التقدمي املبا�شر 
مثل كلية الريا�شة والفنون اجلميلة لالبتعاد عن م�شاألة املعدل واالعتماد على املوهبة 

واملهارة.
واأظهرت النتائج اأن 18% منهم يفكر بالدخول باأي كلية دون حتديد اأي لي�س لديهم 

تخطيط م�شتقبلي، بينما اختار 5% املعاهد الطبية كونها ت�شمن لهم التعيني املركزي 
كما �شرح بذلك بع�شهم.        
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الهمية يف  غاية  تعتب يف  التي  الق�صايا  ومن   
العقيدة، ق�صية الإم��ام املهدي عجل اهلل تعاىل 
فرجه و�صهل خمرجه، فلم يذكر القران الكرمي 
يف  ت�صاعد  معلومة  اأي  او  ا�صمه  عن   صيء� اأي 

ت�صخي�صه ونحوها من احليثيات ب�صكل ظاهر.
ن�صتكنه �صبب عدم  ان  املقالة   ونحاول يف هذه 
الت�صريح  عدم  حكمة  ملعرفة  حماولة  و  الذكر 
يف هذا المر باخل�صو�ض، اأو القرتاب من تلك 
املعرفة اأو حتى طرح املحتمالت الراجحة، وقد 
يكون الفرد مت�صائاًل: من اأن اهلل �صبحانه وتعاىل 
لو �صرح يف القران الكرمي با�صمه، ون�صبه، لكان 
اأن�صب بغر�ض هذا الكتاب الذي هو هدى للنا�ض، 
و لتحققت الهداية لكل النا�ض اأثر ذلك الت�صريح. 

 ةة الهداسلم ق سرهل الت
  و ل يخفى على القارئ املطلع، اإن من املعلوم اأن 
اهلل �صبحانه وتعاىل لو �صاء لهدى النا�ض جميعا، 
واىل ذلك اأ�صار جل وعال يف كتابه الكرمي بقوله: 
ِبِه  َعْت  ُقطِّ اأَْو  َباُل  اجْلِ ِبِه  ْت  َ �ُصريِّ ُقْراآنًا  نَّ  اأَ �َوَل��ْو 
ِ الأَْمُر َجِميعًا اأََفَلْم  ّ الأَْر�ُض اأَْو ُكلَِّم ِبِه امْلَْوَتى َبل هللِّ
ا�َض  ْو َي�َصاُء اهلّلُ َلَهَدى النَّ ِذيَن اآَمُنوْا اأَن لَّ َيْياأَ�ِض الَّ
َنُعوْا  ا �صَ يُبُهم مِبَ ِذيَن َكَفُروْا ُت�صِ َجِميعًا َوَل َيَزاُل الَّ
ن َداِرِهْم َحتَّى َياأِْتَي َوْعُد  لُّ َقِريبًا مِّ َقاِرَعة اأَْو حَتُ
الرعد:  امْلِيَعاَد�)�صورة  ُيْخِلُف  َل  اهلّلَ  اإِنَّ  اهلّلِ 

.)٣١
وهداية النا�ض جميعا قد يكون عنوانا براقا ملفتا 
مبداأ  خالف  �صتكون  الهداية  هذه  لكن  للنظر، 
التمييز الذي نادى به القران الكرمي يف اآيات عدة 
ِبيَث  كقوله تعاىل يف �صورة النفال�ِلَيِميَز اهلّلُ اخْلَ
وه��ذه احلكمة   ،)٣٧ : يِِّب� )الأن��ف��ال  الطَّ ِم��َن 
وهي حكمة التمييز تعتب من اأهم اأ�ص�ض العدل 
والن�صاف، فاحلكمة والعدل يقت�صيان التفا�صل 
بني اجليد والجود، وال�صيء وال�صواأ، وو�صع كل 
يف  ال�صيء  و�صع  احلكمة  قيل؛  فكما  مكانه،  يف 

بني  متوهم  يتوهم  ول  كذلك،  وال��ع��دل  مكانه، 
املرادفة بني مفهومي امل�صاواة والعدل، فامل�صاواة 
كثريا ما توجب الظلم، ويتفق العقالء اأن اإعطاء 
عاملني اجرة مت�صاوية واأحدهما يعمل �صاعتني 
والخر ع�صر �صاعات نف�ض العمل يف نف�ض املكان 
ظلم بال خالف، وكذا لو اأعطى املدر�ض درجة 
�صحيحة  اجابة  اج��اب  ال��ذي  للطالب  مت�صاوية 
والذي مل يجب كان ظلما حم�صا، فالعدالة لي�صت 
العطاء املت�صاوي، بل ت�صاوي مناط العطاء لكل 
من الأفراد، فات�صح ان فردا واحدا من امل�صاواة 
هو من ميثل العدل اأن بني م�صاديق املفهومني 
عموم وخ�صو�ض مطلق وهناك تباين يف كنههما.

ولجع اىل الت�صريح فم�صافًا اىل اأنه ل يحقق 
م�صلحة التمييز التي يقت�صيها العدل والن�صاف، 
على  كلهم  النا�ض  هداية  ي�صمن  ل  اأي�صا  فانه 
الطالق، فكم من ت�صريح خالفه الكل، والتاريخ 
يزخر بالأمثلة التي خالف فيها النا�ض ت�صريحات 
امل�صرع، ولي�ض التاريخ وحده من يعج بالأمثلة، بل 
يف كل اآنات النا�ض يف كل مكان جتد خمالفاتهم 

لت�صريحات ال�صارع يف مرمى العني. 
�صلبيات الت�صريح الأولية.. 

فاملح�صلة، اأن الت�صريح هنا يحقق لنا �صلبيتني:
الوىل: عدم الفائدة املدعاة منه لتحقيق الهداية 
لكل النا�ض، والتاريخ �صاهد عيان على ما ح�صل 
يف الكتب ال�صماوية ال�صابقة حينما �صرح با�صم 
فلم  فيها،  وال��ه  عليه  اهلل  �صلى  حممد  النبي 
يزدهم  ذلك الت�صريح ال ا�صتكبارا وعتوا ونفورا، 
بل وزادوا يف المر حينما حرفوا هذه الكتب حتى 

تكون مالئمة لأهوائهم وغاياتهم املنحرفة.
 والثانية: عدم حتقيق م�صلحة التمييز التي توؤمن 
العدل اللهي، اذ مع الت�صريح ميكن ملن يعادي 
اهل البيت ان يعرف احلقيقة، وهذا اأمر خمالف 
حيث  للعدل،  وخمالف  اعتقاده،  ل�صتحقاقات 
ي�صتوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون، اإذ هنا 

• غيث شبر

 احلكمة من عدم ت�سريح القران الكر    با�سم االمام املهدي

اهم  معرفة  يف  النا�ض  يعتمد  ما  كثريا 
 ,الكر القران  على  الدينية  ق�ساياهم 
وقد يت�ساءل الكثري عن ا�سباب عدم ذكر 
كثري من االمور الدينية والعقائدية  يف 
ب�سكل  اأو  �سريح  ب�سكل   الكر القران 
اهر �سواء يف فروع الدين كتعداد ركعات 
ال�سالة, وكيفيتها ومبطالتها و�سرائطها 
كحيثيات  الدين  ا�سول  ويف   ,ذل ونحو 
 ,ـــدو ــدم واحل ــق اــ والــتــخــيــري, وال
علم  يف  تناق�ض  التي  االأمور  من  ونحوها 
الكتاب  هذا  يف  يوجد  ما  واكرث  الكالم. 
الذي ال ياأتيه الباطل من بني يديه ومن 
اىل  اإ�سارة  اأو  تلويحا  يكون  اإا  خلفه, 
الت�سريح بها, بل ي�سل  كل ذل وينعدم 
عدم  اىل  بالقليلة  لي�ست  اأحيانا  االأمــر 

ذكرها من راأ�ض بح�سب الظاهر.
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مواليد  ت�صتهلها  منا�صبات  عدة  املبارك  �صعبان  �صهر  اأيام  يف  علينا  متّر 
لئمة الهدى -عليهم ال�صالم- الذين اأنار اهلل بهم الأر�ض، ومن بني هذه 
املنا�صبات ولدة �صبط ر�صول اهلل احل�صني بن علي -عليه ال�صالم- الذي 
ما �صمع ا�صمه اأحد اإل وانحنى اإجالل لهذه ال�صخ�صية مهما كانت ديانته 
وقد ا�صتوقفتني مقالة لأحد الكتاب من ال�صعودية قائال فيها: اإن ما جرى 
احل�صني  مظلومية  لإب��راز  البع�ض  يلّفقها  م�صرحية  هو  عا�صوراء  يوم  يف 
لل�صلطة  طالبا  وكان  مع�صوما  اإماما  لي�ض  احل�صني  وان  ال�صالم-  -عليه 
وهذا لي�ض بال�صيء اجلديد لكل متابع بان يتهم احل�صني -عليه ال�صالم 
-بهذه التهامات، بعد اأن توا�صلت معه عرفت اإن لديه الكثري من الروايات 
املظللة ومل اأرد عليه ب�صيء �صوى بكلمات كانت كافية لإ�صكاته ومل يت�صل 
بعد قائال له امل يقل الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم:)ح�صني مني واأنا 
من ح�صني( وهو حديث م�صند عند جميع املذاهب الإ�صالمية وكلنا يعلم 
بان الر�صول ما ينطق عن الهوى ونحن نعلم كلنا اإن احل�صني من الر�صول 
اهلل  -�صلوات  الر�صول  يكون  كيف  واله-ولكن  عليه  اهلل  -�صلى  الأعظم 
عليه- من احل�صني -عليه ال�صالم- وهنا توقف و مل ي�صتطع الرد واقفل 

اخلط.
بن  احل�صني  بحق  عميقا  معنى  احلديث  لهذا  اإن  القول  اأردت  هنا  من 
علي عليهما ال�صالم ويجب الوقوف عنده والتمعن يف هذا احلديث الذي 
الهيا يف  اأم��را  كتب لن هنالك  بل مبجموعة  بحوث  ينح�صر يف عدة  ل 
" انتم  ال�صويد  امل�صيحيات من  الراهبات  اإحدى  قالت يل  وكما  امل�صاألة، 
ومل  ا�صتغالله  حُت�صنون  ل  ولكنكم  تعرفونه  وانتم  الأ���ص��رار  �صر  لديكم 
جُتربوه ب�صدق واإخال�ض  ومل تتفاعلوا معه واعتقد اأنكم ل تعرفون قيمته 
فهو يعطي بال حدود .. يعطي بال مقابل ..... قد ت�صتخفون به عن دون 
اأو ترونه قليال. انتم عندكم اأهل البيت ول حُت�صنون النتفاع بهم   ق�صد 
بعواطفكم فقط  ولكن  انتم حتبونهم  األن  �صّرهم حلد  تدركوا  لأنكم مل 
ولي�ض بعقولكم . لذا فلنمعن النظر جيدا وليكن تعلّقنا باأهل بيت النبوة 
-عليهم ال�صالم-  قلبا وعلقا ونعمل على ت�صيري العامل كله مببادئهم التي 

ا�صتمدوها من القران الكرمي. 

و اأنا من ح�سني.. 

اأي مع الت�صريح ي�صتوي املتبع لهم عليهم ال�صالم و املجانب لهم. 
م�صلحة حفظ املعجز..

ثم ل يخفى على القارئ اللبيب ان القران الكرمي اا مل ي�صرح 
باأمور كثرية مل�صلحة اخرى يف غاية الأهمية، وهي م�صلحة حفظ 
املعجز من التحريف، فان وجود ا�صم او ق�صية �صيختلف فيها يجعل 
ال�صماوية  الكتب  يف  ح�صل  كما  للتحريف  عر�صة  الكرمي  القران 
ال�صابقة، ومن املعلوم اإن اهلل �صبحانه قد وعد بحفظ القران الكرمي، 
فلزم عنه عدم اإيجاد مقت�صيات التحريف، والتي من �صمنها، بل 
واأهمها الت�صريح باأمور �صيختلف فيها، فتجد اأن الكتب ال�صماوية 
التي �صرحت با�صم النبي �صلى اهلل عليه واله قد حرفت وغريت لهذا 

ال�صبب.
وعليه فذكر �صاأن الإمام املهدي والذي هو حمل لالختالف الهائل 
واملغري مل�صرية ال�صالم باعتناق تلك العقيدة وعدمها، اأقول: اإن ذكره 
ب�صكل �صريح موجب قوي ودافع ل يجارى اىل ايجاد مقت�ض يكاد 
يكون اأقوى من ذلك الذي وجد يف الجنيل والتوارة بعد ذكر النبي 

�صلى اهلل عليه واله.
رسقل الال 

ويجب اأي�صا اأن ل نغفل عن اأن �صاأن الإمام احلجة )عجل اهلل تعاىل 
فرجه ال�صريف( قد احيط ب�صرية بالغة، وما ذلك اإل للحفا عليه 
من جور احلكام الظلمة، حتى اأن ولدته احيطت ب�صرية بالغة هي 
ال�صالم بتحرمي  ال��رواي��ات من قبلهم عليهم  بل ووردت  الأخ��رى، 
ذكر ا�صمه وقتها حتى ل يعرف، ومع كل هذه التحفظات، واحلجب 
ال�صاترة عن معرفته، �صك الظلمة اأنه ولد، ولذلك بحثوا عنه حتى 
يقتلوه، فكيف اإن �صرح القران با�صمه ون�صبه �صريحا فانهم بالتاأكيد 
�صيحاولون قتل الأئمة عليهم ال�صالم من اآبائه، واحدا تلو الآخر حتى 
قبل ان يعقبوا ان ا�صتطاعوا اىل ذلك �صبيال، فعلى هذا ات�صح اإن 

عدم الت�صريح، فيه فوائد جمة كان من اأهمها:
حفظ املعجز عن التحريف، وحفظ الإمام من القتل، اأذن مبداأ بقاء 
الثقلني، الكتاب و العرتة، متوقف على عدم الت�صريح الظاهر يف 

القران الكرمي فيكون هو املطلوب.
بل اأن عدم ت�صريح القران الكرمي ب�صكل ظاهر يف �صاأن المام املنتظر 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف هو ما يحقق اأي�صا م�صلحة التمييز 
ويجعلها يف حملها غري مم�صو�ض بها، مما يوجب العدل والن�صاف، 
هذا ف�صال عن احلفا على القران الكرمي من دواعي التحريف، 
وحفظ المام عليه ال�صالم من القتل له و عدم ايجاد الداعي لقتل 
اآبائه عليهم ال�صالم قدر امل�صتطاع وفق ال�صوابط الطبيعية، اأي ان 
الثقلني ول يتعار�ض بل ويحقق  عدم الذكر يحقق م�صلحة حفظ 
ل  الت�صريح  واأن  العدالة،  م�صلحة  حتقق  والتي  التمييز  م�صلحة 

يحقق م�صلحة اللطف يف الهداية للجميع.

◄  يكتبها: حيدر املنكو�شي
ثم ل يخفى على القارئ اللبيب ان القران الكرمي اا مل ي�صرح 
باأمور كثرية مل�صلحة اخرى يف غاية الأهمية، وهي م�صلحة حفظ 
املعجز من التحريف، فان وجود ا�صم او ق�صية �صيختلف فيها يجعل 
ال�صماوية  الكتب  يف  ح�صل  كما  للتحريف  عر�صة  الكرمي  القران 
ال�صابقة، ومن املعلوم اإن اهلل �صبحانه قد وعد بحفظ القران الكرمي، 
فلزم عنه عدم اإيجاد مقت�صيات التحريف، والتي من �صمنها، بل 
واأهمها الت�صريح باأمور �صيختلف فيها، فتجد اأن الكتب ال�صماوية 
التي �صرحت با�صم النبي �صلى اهلل عليه واله قد حرفت وغريت لهذا 

وعليه فذكر �صاأن الإمام املهدي والذي هو حمل لالختالف الهائل 
واملغري مل�صرية ال�صالم باعتناق تلك العقيدة وعدمها، اأقول: اإن ذكره 
ب�صكل �صريح موجب قوي ودافع ل يجارى اىل ايجاد مقت�ض يكاد 
يكون اأقوى من ذلك الذي وجد يف الجنيل والتوارة بعد ذكر النبي 

ويجب اأي�صا اأن ل نغفل عن اأن �صاأن الإمام احلجة )عجل اهلل تعاىل 
فرجه ال�صريف( قد احيط ب�صرية بالغة، وما ذلك اإل للحفا عليه 
من جور احلكام الظلمة، حتى اأن ولدته احيطت ب�صرية بالغة هي 
ال�صالم بتحرمي  ال��رواي��ات من قبلهم عليهم  بل ووردت  الأخ��رى، 
ذكر ا�صمه وقتها حتى ل يعرف، ومع كل هذه التحفظات، واحلجب 
ال�صاترة عن معرفته، �صك الظلمة اأنه ولد، ولذلك بحثوا عنه حتى 
يقتلوه، فكيف اإن �صرح القران با�صمه ون�صبه �صريحا فانهم بالتاأكيد 
�صيحاولون قتل الأئمة عليهم ال�صالم من اآبائه، واحدا تلو الآخر حتى 
قبل ان يعقبوا ان ا�صتطاعوا اىل ذلك �صبيال، فعلى هذا ات�صح اإن 

حفظ املعجز عن التحريف، وحفظ الإمام من القتل، اأذن مبداأ بقاء 
الثقلني، الكتاب و العرتة، متوقف على عدم الت�صريح الظاهر يف 

بل اأن عدم ت�صريح القران الكرمي ب�صكل ظاهر يف �صاأن المام املنتظر 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف هو ما يحقق اأي�صا م�صلحة التمييز 
ويجعلها يف حملها غري مم�صو�ض بها، مما يوجب العدل والن�صاف، 
هذا ف�صال عن احلفا على القران الكرمي من دواعي التحريف، 
وحفظ المام عليه ال�صالم من القتل له و عدم ايجاد الداعي لقتل 
اآبائه عليهم ال�صالم قدر امل�صتطاع وفق ال�صوابط الطبيعية، اأي ان 
الثقلني ول يتعار�ض بل ويحقق  عدم الذكر يحقق م�صلحة حفظ 
ل  الت�صريح  واأن  العدالة،  م�صلحة  حتقق  والتي  التمييز  م�صلحة 



ال�سحي يف  الواقع  التي ي�سهدها  املعاناة     ال يخفى على اميع 
العراق من حيث تقد اخلدمات واالإمكانيات وقلة املعدات الطبية 
العمليات  بغرف  يتعلق  ما  ال�سيما  امل�ست�سفيات  ــل  داخ وال�سحية 
املزمنة  االأمرا�ض  ــة  واأدوي الت�سخي�ض  واأدوات  واأجهزة  واالإنعا�ض 

وامل�ستع�سية.
من  الكثري  هور  يف  ت�سبب  الــذي  البيئي,  اانب  عنه  يختلف  وال 
العراق,  بها  مر  التي  للحروب  نتيجة  العراق  ال�سعب   لد االأمرا�ض 
للرقابة  تخ�سع  ال  والتي  ال�سامة,  االنبعاثات  ذات  املعامل   وكذل

واملحددات البيئية.

الطرفي الدكتور حبيب 
حوارمع :

 

جملة  ح��اورت  االأم��ور  ه��ذه  حيثيات  على  والتعرف  امل�شاكل  ه��ذه  يف  وللخو�س 
العراقي  النواب  جمل�س  يف  والبيئة  ال�شحة  جلنة  ع�شو  احل�شينية(  )الرو�شة 

الدكتور حبيب الطريف:

 اتيجية للنهو�ض بالواقعاال�س ما هي اخلط  

ال�سحي يف العراق؟
 قطاع ال�شحة ال با�س فيه يف الوقت احلا�شر فيما يخ�س 

اخلدمات ال�شحية املقدمة، ولكنها لي�شت مب�شتوى طموحنا، وبالتايل نطمح اىل 
االرتقاء فيها ولكن نواجه معوقات واأ�شباب تعيق تقدمنا، منها املواد املرتاكمة 

منذ زمن النظام ال�شابق، وعدم وجود اإ�شرتاتيجية وا�شحة بعد 2003.
 وكذلك العملية ال�شيا�شية وما اأنتجت من حما�ش�شة مقيتة يف توزيع املنا�شب 
الوزارية، والتي �شاهمت اإىل حد ما بعرقلة النهو�س بالواقع ال�شحي، واأي�شا من 
�شمن امل�شاكل هو عدم وجود ف�شل وا�شح بني القطاع اخلا�س و العام، وهذا اثر 
�شلبا ب�شبب قلة  الكوادر ال�شحية  والطبية، اإ�شافة اإىل اأن هذه العملية بحاجة 

اىل خربات �شواء كانت على امل�شتوى االإداري اأو الفني.
و  متطورة  حركة  بحالة  يكون  اأن  اإىل  بحاجة  ال�شحي  الواقع  اأن  اإىل  اإ�شافة   
وح�شب  طبيعتها،  ح�شب  خمتلفة  م�شتويات  بعّدة  تكون  خدماته  الن  متوا�شلة 
القوانني الدولية مثل منظمة ال�شحة العاملية تن�س على اأن يكون هناك مركز 
�شحي رئي�شي لكل )10 �� 15( األف مواطن ومبا اأن مدينة  كربالء تبلغ نفو�شها 
التي  اكرث من 1،350،000 ن�شمة حاليًا فبالتاأكيد حتتاج اىل املراكز ال�شحية 
والتي  كربالء  النمو يف  ن�شبة  هو  االخر  االأمر  املدينة  اأحياء  بع�س  اإليها  تفتقر 
تقدر من 3� 4 اأي زيادة �شنوية ما يقارب 50000 ن�شمة هذا يدل على اننا يف كل 

• حوار: حممود امل�شعودي

عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس 
النواب الدكتور حبيب الطرفي:
أتمنى أن تعطى كّل المشاريع 
المقّدستين  للعتبتين  الصحّية 
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�شنة نحتاج اىل اربع مراكز �شحية.
 يف الوقت الذي يحتاج بناء املركز ال�شحي الواحد اىل ثالث �شنوات او اكرث لكي 
يكتمل، وهذا بالتاكيد معوق امام و�شع ا�شرتاتيجية وا�شحة بو�شط هذا التخبط 
او غري �شحية،  �شواء كانت �شحية  التحية،  البنى  وعدم وجود و�شوح يف اجناز 
التحيتية  البنى  الكتمال  �شاملة  وطنية  حملة  اىل  حتتاج  الق�شية  ان  اظن  لهذا 

الطبية عموما، ويف كربالء خ�شو�شا، الن املدينة لها خ�شو�شية معينة.
ومن املعوقات االخرى هي افتقار البلد اىل الكوادر الطبية والفنية  الن هناك عدد 
كبري من الكوادر الطبية والفنية، هاجرت اىل خارج البالد،  فمثال يف بريطانيا 
بان  وات�شح  االأطباء  من  كبري  بعدد  االق��اء  ومت  قليلة  فرتة  قبل  زي��ارة  لنا  كانت 
هناك اأكرث من خم�شة اآالف طبيب عراقي من ذوي االخت�شا�س، وهذا يدل داللة 
وا�شحة على وجود طبقة طبية عراقية كفوءة، لكنها هاجرت الأ�شباب ق�شرية يف 
وقت النظام ال�شابق، وهذا يعترب مو�شوع خطري الن عملية اإعداد اجلهات الطبية 
املتخ�ش�شة التي ت�شتطيع ان تنه�س بالواقع ال�شحي عملية غري �شهلة وبالتايل 
حتتاج اإىل ت�شافر جهود جميع اجلهات املعنية لتوفري الظروف لعودة الكفاءات 

للوطن.
مثل  توفريها  يف  �شعوبة  نواجه  الطبية  االخت�شا�شات  بع�س  هناك  وكذلك 
اأ�شباب  ياأتي من  قليل جدا، وهذا  التخدير  فاأعداد  اخ�شائي  اأخ�شائي تخدير 
كثرية اوال الهجرة اىل خارج العراق وثانيا ينظر االطباء اىل هذا االخت�شا�س 
�شابقا على انه اقل من م�شتوى الطبيب، لهذا اغلب االطباء احجبوا عن تقدمي 

هذا الفرع، وبالتايل حدث خلل كبري يف توفري الكوادر ال�شحيحة. 

 هل احلكومية  امل�ست�سفيات  عدد  يف  نق�ض  هناك    

طالبتم بتخ�سي�سات مالية لبناء م�ست�سفيات جديدة؟
 التلكوؤ احلا�شل يف بناء امل�شت�شفيات �شواء كانت امل�شت�شفيات 

تبنى من قبل �شركات حملية او اجنبية هو انت�شار الف�شاد املايل واالداري وهذا 
عائق امامنا كذلك، اغلب االأ�شخا�س الذي يعملون يف هذا اجلانب، هم ا�شخا�س 
غري مهنيني، فبعد �شقوط النظام ا�شبح الكل مقاول و�شاحب �شركة وبالتايل اثر 
�شلبا على االنتاج احلايل، مثال م�شت�شفى كربالء التعليمي يف منطقة احلر هذه 

ال�شنة اخلام�شة ومل تكتمل علما بان ال�شقف الزمني هو 30 �شهرا.
متلكئة  فهي  الرتكية  ال�شركات  عمل  يخ�س  فيما  كثرية  واع��ذار  حجج  هناك   
اعتقد  �شخ�شية،  مل�شالح  ال�شركات  ه��ذه  ي�شند  ممن  هناك  ولكن  بالكامل، 
�شخ�شيا بان هذه ال�شركات جاءت للعراق ال لكي تعمل وتنجز، بل جاءت الإغرا�س 
معينة، وتكلمنا مرات عديدة بان ال�شركات الرتكية وجودها يف العراق هو وجود 
لي�س اعمار وان�شاء البنى التحتية بل وجودها غر�س اخر، ولعله دليل هذا الكالم 
العراق يعاين من  ان  الوقت  انها ترف�س ان تكون هناك عماله عراقية معها يف 

البطالة املنت�شرة يف عموم البالد. 
اكرب  وعدد  العامة  امل�شت�شفيات  من  كبري  عدد  اىل  بحاجة  العراق  بان  �شك  وال 
الرعاية  اىل  العامل  اجته  الدول  كل  ففي  االأولية،  الرعاية  ملراكز  بالن�شبة  بكثري 
ال�شحية االأولية الأنها تقدم اخلدمات الطبيبة وال�شحية ما يقارب ال�� 85% من 

�شكان اأي بلد. 

 والــوزارات ال�سحة  وزارة  مع  تعاون  لديكم  هل   

االخر؟
العمل ال�شحي يف العراق لي�س عمال منفرد بل هو عمل 

تكاملي مع بقية الوزارات، باال�شافة اىل التمويل املايل من وزارة املالية التخطيط  
لتطوير  كافة  الدولة  وزارات  مع  امل�شتمر  التعاون  عملية  تكامل  على  دليل  وهذا 

الواقع ال�شحي يف البالد.
ويف املقابل هذا التعاون بحاجة اىل خطة ا�شرتاتيجية وا�شحة، وعملية التعاون 
امل�شتوى  من  اق��ل  العمل  وه��ذا  م�شرتك  وعمل  تكاملية  هي  ال���وزارات  ه��ذه  بني 
على  او  الب�شرية  الطاقة  م�شتوى  على  للعمل  منا�شبة  اآليات  وجود  لعدم  املطلوب 

م�شتوى االليات االخرى .

 من  املعروف اإن العراق حدوده مفتوحة على دول 

اــوار, هل التــزال هناك ــاوزات بدخول املــخــدرات واملــواد ذات 
اال�ستخدام املزدو؟

 احلدود العراقية مل ت�شبط بال�شكل الذي ت�شتطيع ان ت�شيطر 

على دخول هذه املواد، وغالبا ما تدخل من اأماكن غري �شرعية، وهناك معلومات 
موؤكده بان هناك بع�س االماكن يف بع�س املحافظات العراقية ا�شبحت م�شتهلكه 
ب�شكل خميف للمخدرات، واأظن اأن عملية ال�شيطرة على املخدرات هي من واجب 
الدولة ولهذا ارى ان عملية ال�شيطرة على دخول املخدرات واملواد االأخرى، هي 
الدولة واجلهات االأمنية لوحدها، بل واجب اجلميع من حيث  لي�س فقط واجب 

الر�شد واالإر�شاد.
ولعل اجلهات الدينية وخطباء املنرب واجلهات التوعوية االأخرى، كل هذه اجلهات 
بداأت  التي  االآفة  بان حتذر من هذه  والوطني،  واالأخالقي  ال�شرعي  الواجب  لها 
املايل،  والف�شاد  االإره��اب  مثل  االأزم��ات  بقية  اإىل  وت�شاف  العراق،  اإىل  تدخل 
ب�شكل  باخلطورة  االإح�شا�س  يكون  اأن  ويجب  اخلارجية،  والتحديات  واالإداري، 
ذات  امل��واد  بخ�شو�س  اما  حمافظ،  ا�شالمي  �شرقي  بلد  العراق  الن  م�شاعف 
وكذلك  ر�شمي  ب�شكل  للعراق  تدخل  وقد  تطلب  ان  يفرت�س  امل��زدوج  اال�شتعمال 

يوجد ماي�شمى بالتقيي�س وال�شيطرة النوعية ومهامه حتديد املواد وطبيعتها. 

    قطاع ال�سحة ال با�ض فيه يف 

الوقت احلا�سر فيما يخ�ض اخلدمات 
ال�سحية املقدمة, ولكنها لي�ست 

�ستو طموحنا   
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 اإ�سعاعي وكيميائي هناك ت�سريبات عن وجود تلو 

يف بع�ض امل�ساريع هل ل اأن دثنا عن ذل؟ 
نعم اأود اأن اأبني حقيقة هذا املو�شوع واأقول بال �شك هو 

قليل جدا  ال�شعاعي يف هذا اجلانب  التلوث  واقع،  اأكرث مما هو  اإعالمي  حديث 
هذه  وج��ود  على  وا�شح  بدليل  فنية  معينة  جهة  الينا  تاأتي  مل  االآن  حتى  ولهذا 
الق�شية، وهذا يدل على عدم وجود دليل وا�شح، الق�شية تثار بني تارة واأخرى 
وحقيقة االأمر ال يوجد �شيء خميف من هذا النوع ومل ي�شل اإىل اللجنة تقرير 

موثق يثبت هذا االأمر.

 للعتبة التابعة  ال�سحية  امل�ساريع  تقيمون  كيف    

زين  وم�ست�سفى  ال�سفري  كم�ست�سفى  كربالء   يف  املقد�سة  احل�سينية 
العابدين وم�ساريع امل�ست�سفيات التي  البدء بها؟ 

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  ينجز  ما  بني  كثريا  قارنت   

والعتبتني املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية حيث مل�شت ال يوجد هناك وجه مقارنة 
بني املوؤ�ش�شتني، مثال املن�شاأة ال�شحية يف العتبة احل�شينية املقد�شة تنجز يف ت�شعة 
ان  على  وا�شحة  داللة  يدل  وهذا  �شنوات،  اربع  تنجز يف  الدولة  بينما يف  اأ�شهر 

هناك فرق كبري بني ما يعمل وبني من له روؤى خا�شة بالعمل.
 الف�شاد االداري واملايل املوجود يف الدولة ال يوجد يف العتبة املقد�شة، لهذا امتنى 
ان يكون للعتبتني املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية عالقة مبا�شرة  يف كل موؤ�ش�شة 
�شحية وخدمية يف كربالء حتى ن�شتطيع ان نزيل او نقلل من الف�شاد املوجود يف 
الدينية من يعمل معها  املوؤ�ش�شات وهذه اجلهات  واإن�شاء  موؤ�ش�شاتنا، ويف اجناز 

يبتعد عن كل امللوثات املوجودة يف الدولة.
 لهذا امتنى ان تعطى كل امل�شاريع ال�شحية للعتبتني احل�شينية والعبا�شية لتن�شئ 

وت�شلم للدولة حتى ن�شتطيع ان جنزها يف �شقف زمني حمدد.
يف  جدا  فاعل  دور  لها  بان  �شك  ال  الدكتور،  حتدث  املراكز  هذه  م�شاهمة  وعن 
التي  الطبية  الوفود  اإىل  باإال�شافة  الكربالئي  للمواطن  الطبية  تقدمي اخلدمات 
دائرة  ين�شق عملها مع  ثم  املقد�شة  للعتبة  اأواًل  لتاأتي  العامل  اأنحاء  كل  تقدم من 
ال�شحة وهذا امر ايجابي جدا ولو ترك االمر لدائرة �شحة كربالء ملا ا�شتطاعت 
وي�شاهموا يف  ي�شاركوا  وامل�شت�شارين حتى  االطباء  االعداد من  ت�شتقدم هذه  ان 

تقدمي اخلدمات ال�شحية ملدينة كربالء املقد�شة.

 عياداتهم يف  االطباء  ك�سفية  اأ�سعار  اأ�سبحت    

بهذا  قوانني  تناول    هل  املر�سى,  على  كبري  عبء  ت�سكل  اخلا�سة 
اخل�سو�ض؟

هذه الق�شية ا�شبحت ثقيلة وت�شكل عبء كبري على املواطن  

الكربالئي والعراقي ب�شكل عام وهذا االمر لي�س من اخت�شا�س وزارة ال�شحة او 
اللجنة ال�شحة والبيئة بل من اخت�شا�س نقابة االأطباء يف العراق، وهذه االأمور 

اأ�شبحت غري وا�شحة ب�شبب عدم  وجود معايري لتحديد الك�شفية، وبع�س 
من االطباء يدعي بان �شعر الك�شفية هي قليلة جدا فيما لو قورنت بالعيادات 
اخلا�شة يف بع�س دول اجلوار، هذا االمر �شحيح ولكن يجب ان ينظر اىل 
حالة املواطن العراقي من البوؤ�س والفقر وهناك الكثري من اال�شر ال متتلك 
�شعر الك�شفية فاأمتنى على االخوة من االطباء ان ينظروا اىل هذه الق�شية.

 العيادة ملكان  بالن�سبة  ال�سحية  املعايري  هي  وما   

الطبية ؟
هذا االمر يتم حتديده من قبل اللجنة اخلا�شة يف نقابة 

معينة  باالجهزة  جمهزة  خا�شة  مبوا�شفات  العيادة  تكون  ان  يفرت�س  االطباء 
وذات نظافة معينة ومبوقع معني كل هذه االمور يفرت�س ان حتدد بان هذه العيادة 
هي ملك للطبيب ولكن هي خدمات تقدم للمري�س لذا ان تكون مبحددات خا�شة.

 العراق ي�سم الكثري من املعامل التي تت�ساعد منها

االنبعاثات ال�سامة, ما هي اإجراءاتكم حول هذا املو�سوع؟
يعترب هذا املو�شوع من املوا�شيع املهمة جدا وهو مو�شوع 

ان  املفرت�س  من  والتي  �شامة،  واأبخرة  وغ��ازات  روائح  منها  تنبثق  التي  املعامل 
تكون بعيدة عن ال�شكان، وان يكون هناك حمددات بيئية، وهي فعال موجودة هذه 
املحددات، ولكن ب�شبب وجود الف�شاد يف كل مكان ولعدم وجود فريق متخ�ش�س 
�شواء كان على م�شتوى املحافظة او الدولة، يعمل مبعايري ومقاي�س دولية معتمدة 

يف كل دول العامل ويجب ان ن�شتفيد من دول اجلوار االقليمي يف هذا املو�شوع.
ولكن هذه املحددات يف الوقت احلا�شر مهملة والعمل احلايل فيما يخ�س بالبيئة 
وتاثري املعامل عليها، حيث هناك تاثريات وجتاوزات كبرية جدا على البيئة يف 
العراق، ويف كربالء ب�شكل خا�س، و كان لدينا حديث طويل يف هذا اجلانب مع 
وزارة البيئة فيما يخ�س االمور البيئية واملحددات واالأبخرة املنبعثة من املعامل.

بحيث  الدولة )عالقات(  كبريا يف  نفوذ  عندهم  املعامل  اأ�شحاب  بان  وامل�شكلة 
او  التنفيذية  اجلهات  قبل  من  و�شعت  التي  اال�شرتاتيجية  اخلطط  اخ��رتق��وا 

الت�شريعية.
 لهذا امتنى ان تعطى كل امل�شاريع ال�شحية للعتبتني احل�شينية والعبا�شية لتن�شئ 

يف  جدا  فاعل  دور  لها  بان  �شك  ال  الدكتور،  حتدث  املراكز  هذه  م�شاهمة  وعن 
التي  الطبية  الوفود  اإىل  باإال�شافة  الكربالئي  للمواطن  الطبية  تقدمي اخلدمات 
دائرة  ين�شق عملها مع  ثم  املقد�شة  للعتبة  اأواًل  لتاأتي  العامل  اأنحاء  كل  تقدم من 
ال�شحة وهذا امر ايجابي جدا ولو ترك االمر لدائرة �شحة كربالء ملا ا�شتطاعت 
وي�شاهموا يف  ي�شاركوا  وامل�شت�شارين حتى  االطباء  االعداد من  ت�شتقدم هذه  ان 

عياداتهم  يف  االطباء  ك�سفية  اأ�سعار  اأ�سبحت  عياداتهم   يف  االطباء  ك�سفية  اأ�سعار  اأ�سبحت   
بهذا  قوانني  تناول    هل  املر�سى,  على  كبري  عبء  ت�سكل  بهذا اخلا�سة  قوانني  تناول    هل  املر�سى,  على  كبري  عبء  ت�سكل  اخلا�سة 

هذه الق�شية ا�شبحت ثقيلة وت�شكل عبء كبري على املواطن  
الكربالئي والعراقي ب�شكل عام وهذا االمر لي�س من اخت�شا�س وزارة ال�شحة او 
اللجنة ال�شحة والبيئة بل من اخت�شا�س نقابة االأطباء يف العراق، وهذه االأمور 
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• هو الرادود جا�صم الطويرجاوي بن ال�صيخ عبد العظيم النويني.
• ولد يف كربالء /ق�صاء الهندية عام ١9٣4م.

• ح�صر جمال�ض والده اخلطيب املنبي ال�صيخ عبد العظيم النويني وتعلم القراءة 
والكتابة على يديه.

• بداأ ب�صفته رادودا وارتقى املنب عام ١90 م وله من العمر ١6 �صنة.
• ا�صتهر بقراءة الق�صائد )احلوليات( التي تقراأ يف ال�صحن احل�صيني مبا�صرة بعد 
عزاء طويريج يف يوم العا�صر من املحرم من كل �صنة ومن بينها ) يل غزيت العامل 
ب�صبعينها( و)زينب اتناديك ي�صبي عيني(و) من اخلدر زينب لفت �صجاية(و)دنياك 

عندك فاكرة وتدري بخبها( و)ج�صام يا �صنوتي( وق�صائد اخرى كثري.
• قراأ للكثري من ال�صعراء الكبار ومنهم املرحوم كاظم املنظور وال�صيخ ابراهيم اآل 
ح�صون وهادي الق�صاب وعبد احل�صني ابو �صبع وال�صيخ ح�صن العذاري وعبد المري 

املر�صد.
• عا�صر الرواديد وال�صعراء واخلَدمة ومنهم ال�صيد كاظم القابجي وحمزة الزغري 

ووطن ويا�صني لرميثي وعدنان الطيار وعدنان جدي و�صالح امني.
• قراأ يف ح�صينية ق�صاء الهندية يف �صوريا والب�صرة القدمية وامل�صراق ويف النجف 
الأ�صرف والكوت وال�صامية وبغداد ويف ح�صينية ال�صديقة الطاهرة واحليدرية يف 

ال�صيدة زينب عليها ال�صالم.
• �صكن بغداد عام ١96م ثم يف �صوريا عام 200١م وعاد بعد ال�صقوط  اىل ديار اأهله 

يف ق�صاء الهندية عام 200٣م.
• من اأملع الرواديد الكبار ومن رّواد املنب احل�صيني وقد �صغل ال�صاحة احل�صينية من 

خالل املنب ن�صف قرن من الزمن وميتاز بخلق عال ووفاء وتوا�صع.


رجاوالطو

اأر�صيف 2006م/ علي املنظور
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 لقد قيل قدميا ان  )الوقت من ذهب( ولكن احلقيقة ان 
الوقت لي�ض ذهبا فقط ، بل هو قيمة عظيمة لت�صاهيها 
قيمة اأي �صىء مادي اخر انها القيمة التي تكافىء عمرا 
وحياة وعاقبة ح�صنى ، وهو الهدية اللهية املباركة التي 
وهبها اهلل -عّز وجّل- لالن�صان مرة واحدة، وواجب 
ا�صاعة  وان  ا�صتثمار،  اف�صل  ي�صتثمرها  ان  الن�صان 
الوقت واتالفه لي�ض مع�صلة اجتماعية خطرية فح�صب  
بل هو ق�صية حياتية فادحة اخلطورة ، اذ من الذي 
يعلم ماذا �صيكون م�صريه بعد ا�صبوع او �صهر . بل 
ل احد ميكنه توقع كيف �صيكون و�صعه بعد �صاعة من 
الزمن  .وان يق�صم اهلل  -عّز وجّل-  بالع�صر )�صورة 
الوقت  وقد�صية  عظمة  على  قاطع  لدليل  الع�صر(، 
والزمن ، وتوجيه اىل اغتنامه وا�صتثماره ، ويف اآيات 
اخرى يق�صم اهلل  -�صبحانه وتعاىل- باجزاء الزمن 
،والليل  وال�صحى   ، الفجر  �صورة  يف  كما   ، وظواهره 
،والتكوير ،وال�صارة اىل عامل الزمن يف القران الكرمي 
لتقت�صر على ماذكره ،بل اغلب ماورد فيه من ايات 
مرتبط بعامل الزمن ، فعلى �صبيل املثال ان النتظار 
وال�صب ،واملكث و000و000 و�صيغ الفعال امل�صتخدمة 
،من ما�ض  ،وحال ،وا�صتقبال كلها ترتبط بعامل الزمن 
، وتوؤكد �صرورته واهميته ، وذلك لن الزمن ظرف تقع 
فيه احداث وجمريات حياة الن�صان ول يوجد حدث او 
ق�صية ، او مو�صوع يف احلياة ال ويكون حمكوما بهذين 
ال�صوؤالني : متى  واين  لكل ما يحمالن من معان ،  و 
من المور التي يكافح علماء الطب احلديث من اجل 
حتقيقها وت�صتويل على اهتمام قطاع كبريمنهم اطالة 
مرحلة �صباب الن�صان وتاأخري ال�صيخوخة ، وقد يتو�صل 
العلم والعلماء اىل نتيجة يف هذا املجال ال ان ال�صيء 
،هو  اليه  التو�صل  ،وي�صتحيل  بلوغه  ال��ذي ل ميكنهم 
منع الجل واملوت عن الن�صان عند انتهاء فرتة عمره 
.ولي�ض الن�صان فح�صب ،بل كل �صيء يف احلياة حيا كان 

او جامدا لبد له من نهاية . 
هي  حياتك  من  مت�صي  وثانية  ودقيقة  �صاعة  كل  ان 
لي�صت قابلة للتعوي�ض ،فكل نف�ض تتنف�صه لن يعود اليك 

، وكل خفقة قلب يقوم بها قلبك لن تتكرر ذاتها ،بل 
املوؤمنني  اأم��ري  .ويذكرنا  ال��ردى  هما خطوة بك نحو 
المام علي يف نهج البالغة حيث قال : ) َنَف�ُض املرء 
خطاه اإىل اأجله ( ،وكما تن�صب اليه هذه البيات .          

وغرور دنياك التي ت�صعى لها
ي��ذه��ب                                                      م��ت��اع  حقيقتها  دار                          

والليل فاعلم والنهار كالهما
                                    اأنفا�صنا فيها تعد وحت�ص������������������������ب                               
وروي عن الر�صول حممد انه قال :) كن على عمرك 
اأ�صح منك على درهمك ودينارك ( .فالإن�صان م�صوؤول 
اوقات  مع  تعامله  عن  وتعاىل-  -�صبحانه  اهلل  ام��ام 
حياته وان احرتام الزمن هو مقيا�ض لتقدم الفراد 
واملجتمعات ،وع��ن الم��ام علي بن احل�صني يف دعاء 
العفو  يا ذا  ا�صتجري  :)ب��ك  امل��اأث��ور عنه  ي��وم الح��د 
والر�صوان ، من الظلم والعدوان ، ومن ِغرَي الزمان، 
وتواتر الحزان، وطوارق احلدثان ، ومن انق�صاء املدة 
قبل التاأهب والعدة (.ان حمدودية عمر الن�صان توجب 
عليه ان يعمل باخال�ض وجد ون�صاط ،وان ل ينق�صي 
عمره وهو مل يحقق ن�صر التاأهب والعدة للقاء اهلل يوم 
ح�صابه ويذكر الإمام ال�صجاد يف دعائه ) واجعل غدي 
وما بعده اف�صل من �صاعتي ويومي (.واذا كانت عجلة 
الزمن ل تعود اىل اخللف مطلقا ، وعقارب ال�صاعة 
ل ترجع اىل الوراء ابدا ،األي�ض هذا من اكب الدوافع 

 ل�صتثمار الوقت يف اطار ال�صالح والف�صيلة
هما  بجناحني  يتحرك  ال��ي��وم  املتح�صر  ال��ع��امل  ان 
ال�صرعة والبتكار وعلى الن�صان ان يدرك ذلك حتى 
ل يحطمه قطار الزمن .ويقول احد احلكماء ) من 
ام�صى يومه يف غري حق ق�صاه ، او فر�ض اداه ، او جمد 
بناه ، او حمد ح�صله ،او علم اقتب�صه ، فقد عقَّ يومه 
،وظلم نف�صه (. نعم ان ا�صاعة الوقت جرمية انتحار 
بطيء ترتكب على مراى وم�صمع من النا�ض ،وليعاقب 
عليها احد ،فمن قتل وقته فقد قتل يف احلقيقة نف�صه  
فنحن  الزمن  نعادي  اننا  هي  جمتمعنا  يف  م�صكلتنا 
بينهم  فيما  يتحدثون  النا�ض  بع�ض  ن�صمع  ما  دائما 

• د.ح�صن حممد طاهر اخلزعلي  

 احام الزمن مقيا�ض لتقدم املجتمع  

ال�سالم(  ال�سادق )عليه  عن االمام 
قال :) من ا�ستو يوماه فهو مغبون  
فهو  خريهما  يوميه  اخر  كان  ومن 
يوميه  اخـــر  كـــان  ومـــن   ,  مــغــبــو
�ــســرهــمــا فــهــو مــلــعــون ومـــن مل ير 
الزيادة يف نف�سه فهو النق�سان, ومن 
له  خري  فاملوت   , النق�سان  اىل  كان 
اليح�سره  من   (   000) احلياة  من 

الفقيه(.



ل �صّك اأّن الأبحاث العلمية والدرا�صات املعّمقة من اأهّم الركائز التي يعتمد عليها تقّدم البلدان 
ورقّيها، والتفّوق العلمي يف جمالته املتعّددة يوؤّثر يف عملية بناء الإن�صان الذي هو خليفة 
اهلل )تبارك وتعاىل( على الأر�ض، ومدى امتالكه الهمم العالية يف عمارتها، و�صعة �صاحة 
طموحاته املعرفية مل�صتقبله، وللتفّوق العلمي التاأثري الكبري يف التخطيط ور�صم ال�صيا�صات لهذا 

البلد اأو ذاك، ملا يلعبه من دور حموري يف خدمة التنمية ال�صناعية والقت�صادية لها.
ورغم اكت�صاب هذا املو�صوع الدرجة الق�صوى من الأهمية، لكننا ل جند الوعي الكايف لدى 
ال�صعوب العربية ول لدى حّكامها امل�صتبّدين باأهمّية هذا املو�صوع، وعدم الكرتاث بخطورة 
امل�صتوى العلمي املتدين الذي نعي�صه، ول اأنكر اأّن هذا البلد اأو ذاك قد خطا خطوة على الدرب 
ال�صحيح، ولأنها ل ت�صاوي �صيئًا اأمام مئات اخلطوات التي يخطوها غرينا يف ذات الوقت، 
فمن املفارقات امل�صحكة املبكية اأن تقراأ تقريرًا مفاده اأّن امليزانية املالية املر�صودة للبحث 
العلمي من قبل الدول العربية جمتمعة ما قيمته ١6 بليون دولر �صنويًا، بينما جتد اإنفاق 
الكيان ال�صهيوين وحده على البحوث العلمية ما قيمته 6١ بليون دولر، وهو ما يدعوك اأن 
ت�صع اإ�صبعك على مكمن اخللل الكبري يف عاملنا العربي الذي يعي�ض غياهب اجلهل العلمي 
والتكنولوجي، ولن ي�صهد الزدهار املاأمول على هذا ال�صعيد ما دامت الأمور على ما هي عليه، 
رنا عالة على الغري نق�صم ما ُيلفظ علينا،  بنا بداء التواكل ن�صتهلك ول نعمل، ف�صِ ولأننا قد اأ�صِ
َدَق اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم( بقوله: َاْلِعْلُم َيْهِتُف ِبالَعَمِل َفاإْن  ولقد �صَ

.َل اأجاَبُه َو اإّل ِاْرحَتَ
ولننظر اىل كثري من دول العامل الثالث اأمثالنا كيف اجتازت الأمّية التقنّية، ولنا يف قول اأمري 
املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم(: ِحْفُظ التَّجاِرِب َراأ�ُض الَعقِل اأ�صوة ح�صنة، وخذ 
مثاًل كوريا اجلنوبية التي متكنت خالل الأع��وام الع�صرين املا�صية، من بناء نه�صة علمية 
وتكنولوجية قائمة على قواعد �صلبة من البحث العلمي، وم�صتندة اإىل منظومة وطنية من 
املوؤ�ص�صات العلمية التي ت�صاهم ال�صناعة باأكر من 40 من ميزانياتها، وكذلك اندوني�صيا 
وماليزيا اللتان وا�صلتا �صعودهما اىل مدارج متقّدمة من الرقّي، فاإّن من اجلدير اأن نالحظ 

ونتاأّمل النجاح الذي حتّقق لديهم على �صعيد العلم والتكنولوجيا.   
ولكي ن�صتفيد من جتارب الآخرين لبّد لنا من ت�صخي�ض مواطن اخللل والتفكري اجلاد يف 
اإعادة �صياغة البنية العربية واإنعا�ض احلياة يف مفا�صلها، والتاأّمل الدقيق يف طريقة تفكرينا 
التي مل تغِن ومل ت�صمن، ولبّد لنا من التخّل�ض من عقدة الهزمية وال�صعور بالدونية وندب 
احلظ والبكاء على الأي��ام اخل��وايل، وال�صروع مبحاربة الف�صاد املايل والإداري امل�صت�صري 
يف موؤ�ص�صات البحث العلمي يف اأغلب بلداننا العربية، وتقدمي العون والت�صهيالت للباحثني 
واملبدعني يف عملية نقل املعلومات التقنية من الدول املتقدمة، واإظهار الحتفاء الكبري بهم 
وبنتاجاتهم، لكي ل يفرتوا اأو يفّكروا بالهجرة اىل الدول الغربية التي تقّدم كامل الدعم وبالغ 
احلفاوة لأمثالهم، وخلق املوؤ�ص�صات الإنتاجية التي حتت�صن اأفكارهم واخرتاعاتهم، وتقدمي 

الهبات املادية واملعنوية منها لهم لت�صاعدهم على اإمتام م�صاريعهم.  



لنتخل�ض من عقدة الهزمية
◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي
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ويقولون )تعالوا ن�صيع او نقتل الوقت ( نا�صني ان الوقت هو عمرهم وحياتهم 
وعلينا ان نعتب ان كل حلظة هي �صاهد علينا وان نتح�ص�ض امل�صوؤولية وان 
احلياة حبلى باأوقات الفرا، لذا فتنظيم الوقت يجعلك اكر وعيا باحتياجك 

الروحي والجتماعي والعائلي .
وقد داأب بع�ض علماء الغرب على ا�صدار كتب حول ادارة الوقت ، حققت هذه 
الكتب ن�صبة مبيعات عالية يف العامل ،مبا يوؤكد اهتمام النا�ض بهذا اجلانب 
املهم وحر�صهم على تعلم اجلديد من فن ا�صتغالل الوقت وا�صتثماره باأف�صل 
لي�صلوا اىل  وبالنتيجة  واهدافهم  ،ومبا يحقق م�صاحلهم  �صورة ممكنة 

ال�صعادة التي يبحث عنها كل ان�صان. 
ان الن�صان حمكوم بالزمن واقع يف قب�صته مهما حاول النفالت او التحرر 
منه كما ان كل ان�صان لديه ر�صيد من الوقت ميكن اعتباره راأ�صمال ي�صتهلكه 

خالل حياته ، والوقت يبقى ونحن �صي 0
لكن يكون لدينا مت�صع من الوقت عندما نعرف كيف ن�صتخدمه. قال احد 
املفكرين الغربني)لزلت ارى اليوم ق�صريا جدا على كل الفكار التي اود 
ان افكر فيها ،وكل الطرق التي اود ان ام�صي فيها، وكل الكتب التي اود ان 

اقراأها، وكل ال�صدقاء الذين اأود اأن اأراهم ( .
وعن المام الكاظم )عليه ال�صالم( يقول ) ان اهلل ليبغ�ض العبد النّوام ان 

اهلل ليبغ�ض العبد الفار ( . ويقول ال�صاعر :
دقات قلب املرء قائلة له                     اإن احلياة دقائق وثوان 

ولكن ليعلم الن�صان ان احلياة ق�صرية جدا والفر�ض متر فيها مر ال�صحاب 
فليحاول ان ي�صتغل اوقاته ا�صتغالل مثمرا ، فعن النبي ) اغتنم خم�صا قبل 
خم�ض : �صبابك قبل هرمك و�صحتك قبل �صقمك وغناك قبل فقرك وفراغك 
قبل �صغلك وحياتك قبل موتك ( فليحاول الن�صان ان كان فارغا ان يذهب 
اىل الماكن التي يكون فيها وجوده حممودا. وعن المام علي ) اا انت 
عدد ايام ، فكل يوم مي�صي عليك مي�صي ببع�صك ( .ان الوقت خمتلف بيننا 
لأن ت�صوراتنا له خمتلفة ،يف البيت ،او يف العمل يختلف تعاملنا مع الوقت 
وان وقت الن�صان الرا�صد يهّياأ منذ الطفولة .يقول العامل الرازي )واهلل انني 
اتاأ�صف يف الفوات عن ال�صتغال بالعلم يف وقت الكل ، فان الوقت والزمان 

عزيز (.
وكثري من علمائنا ومراجعنا العظام ل يفارق الكتاب والعلم ال يف منامه  
وروي عن النبي الأك��رم قوله: ) اذا قامت ال�صاعة ويف يد احدكم ف�صيلة 
فليغر�صها ( لكن مع ال�صف يف ع�صرنا احلا�صر نالحظ ون�صمع كم من 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  القت�صادية   الوعود  او  ال�صيا�صية  الت�صريحات 
دون وجود جدول زمني ملزم ميكن حما�صبة امل�صوؤولني وفقه،اما اح�صا�صنا 
بالوقت يف عاملنا العربي وال�صالمي �صبه معدوم ،تنق�صه الدقة ،فالقطارات 
يف �صوي�صرا ت�صل اىل حمطاتها بالدقيقة ، اما الطائرات عندنا فت�صل اىل 
حمطاتها متاأخرة بال�صاعات بل بالأيام .ان كل يوم وكل �صاعة وكل دقيقة 
هي �صيء مميز نحمد اهلل عليه واأننا لندري ان كانت اأي منها  �صتكون هي 

الخرية يف حياتنا 0 

ويقولون )تعالوا ن�صيع او نقتل الوقت ( نا�صني ان الوقت هو عمرهم وحياتهم 
وعلينا ان نعتب ان كل حلظة هي �صاهد علينا وان نتح�ص�ض امل�صوؤولية وان 
احلياة حبلى باأوقات الفرا، لذا فتنظيم الوقت يجعلك اكر وعيا باحتياجك 

وقد داأب بع�ض علماء الغرب على ا�صدار كتب حول ادارة الوقت ، حققت هذه 
الكتب ن�صبة مبيعات عالية يف العامل ،مبا يوؤكد اهتمام النا�ض بهذا اجلانب 
املهم وحر�صهم على تعلم اجلديد من فن ا�صتغالل الوقت وا�صتثماره باأف�صل 
لي�صلوا اىل  وبالنتيجة  واهدافهم  ،ومبا يحقق م�صاحلهم  �صورة ممكنة 

ان الن�صان حمكوم بالزمن واقع يف قب�صته مهما حاول النفالت او التحرر 
منه كما ان كل ان�صان لديه ر�صيد من الوقت ميكن اعتباره راأ�صمال ي�صتهلكه 

لكن يكون لدينا مت�صع من الوقت عندما نعرف كيف ن�صتخدمه. قال احد 
املفكرين الغربني)لزلت ارى اليوم ق�صريا جدا على كل الفكار التي اود 
ان افكر فيها ،وكل الطرق التي اود ان ام�صي فيها، وكل الكتب التي اود ان 

وعن المام الكاظم )عليه ال�صالم( يقول ) ان اهلل ليبغ�ض العبد النّوام ان 

ولكن ليعلم الن�صان ان احلياة ق�صرية جدا والفر�ض متر فيها مر ال�صحاب 
فليحاول ان ي�صتغل اوقاته ا�صتغالل مثمرا ، فعن النبي ) اغتنم خم�صا قبل 
خم�ض : �صبابك قبل هرمك و�صحتك قبل �صقمك وغناك قبل فقرك وفراغك 
قبل �صغلك وحياتك قبل موتك ( فليحاول الن�صان ان كان فارغا ان يذهب 
اىل الماكن التي يكون فيها وجوده حممودا. وعن المام علي ) اا انت 
عدد ايام ، فكل يوم مي�صي عليك مي�صي ببع�صك ( .ان الوقت خمتلف بيننا 
لأن ت�صوراتنا له خمتلفة ،يف البيت ،او يف العمل يختلف تعاملنا مع الوقت 
وان وقت الن�صان الرا�صد يهّياأ منذ الطفولة .يقول العامل الرازي )واهلل انني 
اتاأ�صف يف الفوات عن ال�صتغال بالعلم يف وقت الكل ، فان الوقت والزمان 

وكثري من علمائنا ومراجعنا العظام ل يفارق الكتاب والعلم ال يف منامه  
وروي عن النبي الأك��رم قوله: ) اذا قامت ال�صاعة ويف يد احدكم ف�صيلة 
فليغر�صها ( لكن مع ال�صف يف ع�صرنا احلا�صر نالحظ ون�صمع كم من 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  القت�صادية   الوعود  او  ال�صيا�صية  الت�صريحات 
دون وجود جدول زمني ملزم ميكن حما�صبة امل�صوؤولني وفقه،اما اح�صا�صنا 
بالوقت يف عاملنا العربي وال�صالمي �صبه معدوم ،تنق�صه الدقة ،فالقطارات 
يف �صوي�صرا ت�صل اىل حمطاتها بالدقيقة ، اما الطائرات عندنا فت�صل اىل 
حمطاتها متاأخرة بال�صاعات بل بالأيام .ان كل يوم وكل �صاعة وكل دقيقة 
هي �صيء مميز نحمد اهلل عليه واأننا لندري ان كانت اأي منها  �صتكون هي 



   احلـريـة والتـــ 
لها  بــاأن  املتّجات  بع�ض  َتدعي 
ــــذي هو  ــة يف الـــتـــّ وال ــري احل
الرجل  اأمــام  بدنها  ملفاتن  ــداء  اإب
ا(  ن يحّل لها زوج االأجنبي )وهو َم
وو�سع م�ساحيق التجميل والعطور 
وارتـــــداء املــالبــ�ــض الــقــ�ــســرية اأو 
البدن  تر�سم مالمح  التي  ال�سيقة 

وتقاطيعه 

• خالد غا الطائي

وكذلك لب�ض الألوان امللفتة للنظر كالأحمر واملالب�ض 
ال�صفافة التي ل ت�صرت ول حتجب ما حتتها، فيما يعد 
رما �صرعيا، ويجعْلن ذلك كله حتت عنوان  اأمرا حَمّ
احلرية ال�صخ�صية وهذا غري �صحيح اإطالقا، فالثابت 
اأن الأحكام ال�صرعية تقع يف خم�صة اأنحاء وهي الواجب 

رم واملكروه وامُلباح.  وامُل�صتحب واملَحّ
رمات التي قال  والتبج عند الأجنبي واأمامه، من املَحّ
تعاىل ب�صاأنها )..ولي�صربن بُخمرهن على جيوبهن( 
ال�صدور. وقوله تعاىل )ول ي�صربن  تعني  واجليوب 
باأرجلهن ُليعلم ما يخفني(. وقوله تعاىل )ول تبجن 
ان  نعرف  ان  يجب  وهنا  الأوىل(.  اجلاهلية  ت��ّبج 
احلرية ال�صخ�صية للمكّلف تكون يف احلكم ال�صرعي 
نوعية  او  امللب�ض  اأو  القما�ض  نوع  اختيار  مثل  امُلباح 

الطعام وال�صراب مًثال... وهكذا...
وخ�صوعها  عبوديتها  من  امل���راأة  خ��روج  التبج  ويف 
هلل تعاىل، وكذلك اخل��روج من احلياء، واإذا مررنا 
بق�صة ِب�صر احلايف املعروفة مع الإمام الكاظم )عليه 
ب�صر بقوله:  ال�صالم( ف�صنجد �صوؤال الإم��ام جلاريةِ 
الإم���ام:  فاأجابها  ح��ر،  هو  بل  قالت    عبد �صيِدك 

�صدْقت، فلو كان عبًدا هلل ل�صتحى من اهلل.
واآله  عليه  اهلل  )�صلى  الأعظم  النبي  عن  ورد  وقد   
و�صلم( قوله )احلياء من الإميان مبنزلة الراأ�ض من 
ل��ه(. واأي�صا قوله  اإمي��ان  اجل�صدَ فْمن ل حياء له ل 
)اإذا مل ت�صِتح فاأ�صنع ما �صئت(. وقد ُ�صئل ر�صول اهلل 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( هل ينزل جبائيل )عليه 
ال�صالم( بعدك يا ر�صول اهلل قال: بلى، قيل ومَل قال: 
لريفع احلياء من الن�صاء والغرية من الرجال والبكة 

من املائدة.
اخلا�صة  التفا�صيل  اأدق  يف  ينطبق  الأم���ر  وه���ذا 
هو  امل��وؤم��ن��ة  غ��ري  امل���راأة  م�صي  فحتى  بالت�صرفات 

قلوب  يف  ال�صهوة  نار  واإ���ص��رام  للمفاتن  ا�صتعرا�ض 
تعاىل.  اهلل  خ��روج من طاعة  هو  وبالتايل  الرجال، 
بينما م�صي املراأة املوؤمنة يكون على ا�صتحياء وقد مدح 
اهلل بنت النبي �صعيب )على نبينا واآله وعليه ال�صالة 
وال�صالم( بقوله تعاىل )فجاءته اإحداهما مت�صي على 

ا�صتحياء(.
الرجال  اأم��ام  التّبج  يف  احلرية  للمراأة  لي�ض  اإذن 
الأجانب وعندهم، لن التّبج يوجب تهييج ال�صهوة 
فاإذا كان تهّيجها واإثارتها يف احلرام، فهو حرام لأنه 
تنعدم فيه مراعاة م�صاعر الرجال الذين يتم اإحلاق 
الأذى بهم من تهييجهم جن�صيا، وعدم اإ�صباع الرغبة 
اجلن�صية يولد اأملا نف�صيا و�صعورا بالقلق ومثال ذلك 
العط�صان الذي يوؤتى باملاء عنده ول يعطى الفر�صة 

لالرتواء منه.
 واأما التّبج يف احلالل فهو اأمر مندوب فقد ورد يف 
احلديث )خري الن�صاء املتّبجة عند زوجها وح�صان 
عند غريه( ومعنى ح�صان اأي متح�صنة باحلجاب، 
ال��دارج )كْل  ال�صعبي  املثل  اإىل  الإ�صارة  تنبغي  وهنا 
ما يعجبك، والب�ض ما يعجب النا�ض( فالُ يفهم منه 
الإعمام وال�صمول، ففي م�صاألة اللب�ض اإذا كان التبج 
هو ما ُيعجب النا�ض فهذا يتقاطع ويتعار�ض مع طاعة 
اهلل �صبحانه ويدخل العبد يف دائرة ال�صخط الإلهي 

يف هذا املورد.
 اإذن فاملراأة ماأمورة من اهلل -تعاىل- باحلجاب عند 
الأجنبي ول حرية لها يف التبج اإل عند زوجها )اإذا 
كانت متزوجة( اأو عند حمارمها من الرجال اإذا اأمنت 
لأخواتنا  نقدمها  دعوة  وهذه  الفتنة،  يف  الوقوع  من 
الفا�صالت ملراجعة الر�صائل العملية للمجتهدين يف 
هذه الأمور التي ت�صكل جزءا كبريا من احلياة اليومية 

وخا�صة للن�صاء العامالت خارج البيت.
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 فقد عانت العديد من ال��دول من ت�صلط بع�ض الأنظمة 
الدينية والتي تفر�ض على املجتمعات الكثري من القوانني 
الذي  القمر  جزر  ومنها  �صخ�صية   اجتهادات  من  وهي 
�صالتها  وج��دت  والتي  متعددة  اأنظمة  الويالت يف  عانت 
الإ�صالمي  الدين  اإن دخول  الإ�صالمي، ويعتقد  الدين  يف 
يف فرتة النبي حممد �صلى اهلل عليه واله و�صلم ، وذلك 
لقربه من الدول العربية ك�صلطنة عمان والتي تعلم منها 

اللغة العربية.
املوجودة  الإ�صالمية  ال��دول  ُجملة  من  القمر  جزر  وتعّد 
ا�صتعمرها  التي  الهندي،  املحيط  يف  اإفريقيا  �صرق  يف 
ة  عدَّ وبعد  امليالدي،  ع�صر  التا�صع  القرن  يف  الفرن�صيون 
حم��اولت من اجلانب البيطاين والأمل��اين يف ال�صيطرة 
ال�صغوط  لهذه  القمري  ال�صلطان  وَرْف�ِض  على اجلزيرة، 

َقِبَل ال�صلطان يف نهاية الأمر باأن تكون جزر القمر حتت 
احلماية الفرن�صية، وبالعام ١9١2م �صدر قرار �صارت هذه 

اجلزر ِمن َبْعِده م�صَتْعَمَرة فرن�صية.
اأن  اإىل  مدغ�صقر  من  كجزء  َكم  حُتْ اجل��زر  ه��ذه  وظلَّت 
�صدر د�صتور اجلمهورية الفرن�صية الرابعة عام ١946م، 
َلت على َقْدر من ال�صتقالل واحلكم الذاتي، ويف عام  وَح�صَ
لت على ا�صتقالل داخلي، و�صار لها جمل�ض  ١968م َح�صَ

حكومي يراأ�صه رئي�ض الوزراء.
القرن  ال�����ص��ريازي يف  ال��ب��الد  ب��ن عي�صى حاكم  وي��ع��ّد ح�صن   
ال�صاد�ض ع�صر اول من قام بحملة ت�صييد وا�صعة  للم�صاجد، ويف 
القرن التا�صع ع�صر بداأ ال�صيخ عبد اهلل دروي�ض ممار�صة ال�صعائر 
الإ�صالمية يف جزر القمر، وقد األف كتب تندرج حتت باب الأدب 

الإ�صالمي باللغة ال�صواحيلّية وهي اللغة الر�صمية يف البالد.

الإ�سالم والدور ال�سيا�سي
كان املنا القت�صادي والفو�صى ال�صيا�صية منذ ال�صتقالل 
وال��ع��دال��ة  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  لتطوير  ���ص��ارة   ١9٧ يف 
الجتماعية. وقد �صعت الف�صائل املتناحرة حل�صد التاأييد 
الديني على حد �صواء لدعم ال�صلطة واملناف�صة ال�صيا�صية 
والتفاوت الجتماعي. وقد اعتمد اخل�صوم ال�صيا�صيون على 
تف�صريهم اخلا�ض للقراآن واحلديث، والدعوة الإ�صالمية 
الإ�صالميون  املنظرون  اما  ال�صيا�صي.  الف�صاد  لت�صحيح 
فقد ا�صتخدموا وجهات نظر اإ�صالمية لتحدي احلكومة، 
وقد قام الأوروبيون بتدريب امل�صوؤولني احلكوميني لتطبيق 
الأيديولوجيات ال�صيا�صية الغربية والعلمانية مع ال�صتمرار 

يف دعم قادة اجلمعيات الإ�صالمية. 

االإ�سالم


القمر

جزر 
 الر اأو على نطا دد ومية اأو الإ�سالمي على عر الد سر مبادتقت 

 تطر اأ ما لب ا املد اله قااإ  اجز اله ك رافية وا
 التي ترتب املباد سا تلسو تمعاتامل جمي الأمور والتي ت اب�س اإ

باأهل بيت البو )عليهم ال�سالم(
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احلركات املتطّرفة وتاأثريها
للزراعة  ال�صاحلة  الوا�صعة  امل�صاحات  م��ن  ب��ال��رغ��م 
والروة ال�صمكية الهائلة التي ميكن ان تكون احد املوارد 
القت�صادية املهمة للبلد لكن بقيت البالد حتت التدخالت 
الفرد وقد مت  �صلبا على دخل  انعك�صت  والتي  اخلارجية 
ا�صتغاللها من بع�ض احلركات املتطرفة التي تنطلق من 
الأ�ص�ض الإ�صالمية خ�صو�صا بعد ازدياد الفكر الإ�صالمي 
الدرا�صات  م��ن  العائدين  ال��ط��الب  قبل  م��ن  ال�صيا�صي 
يف  اجلماعات  ه��ذه  تاأمل  والتي  اخل��ارج  يف  الإ�صالمية 
اإن�صاء جمهورية اإ�صالمية م�صتغلة الظلم والفو�صى داخل 

احلكومة القمرية. 
امل�ساجد 

تنت�صر مئات امل�صاجد يف جميع اأنحاء اجلزر ف�صال عن 
الأطفال  فاإن جميع  العديدة. عمليا  الإ�صالمية  املدار�ض 

يح�صورون املدار�ض القراآنية ملدة �صنتني اأو ثالث �صنوات 
يتعلمون  وهناك  اخلام�صة  �صن  ح��وايل  يف  ع��ادة  وت��ب��داأ 
اأ�صا�صيات علم اللغة العربية والإ�صالم. يف املناطق الريفية 
فاإن الأطفال يقومون بح�صور هذه املدار�ض التي تكون يف 
بع�ض الأحيان بعيدة عن املنزل ويقومون مب�صاعدة املعلم 
يف العمل على اأر�صه. يف عام ١998 افتتح امل�صجد الكبري 
اجلديد بتمويل من اأمري ال�صارقة يف موروين. كثريا ما يتم 
زيارة مقابر رجال الدين وموؤ�ص�صي الطرق ال�صوفية يف 

املنا�صبات الدينية.

ال�سيعة يف جزر القمر
متّر جزر القمر التي ان�صمت اإىل جامعة الدول العربية 
عام ١99٣م والواقعة يف قناة موزمبيق بظروف ا�صتثنائية 
غري م�صبوقة يف تاريخها منذ تويل الأ�صتاذ اأحمد عبد اهلل 

حممد �صامبي مقاليد احلكم فيها عام 2006 بانتخابه 
اإث��ارة  البالد  روؤ���ص��اء ه��ذه  اأك��ر  رئي�صا للجمهورية و هو 
للجدل والتي ت�صفه الدوائر ال�صيعية باأنه اأبرز رجال الدين 
من القارة الأفريقية ممن تتلمذوا على يد �صماحة املرجع 
املدر�صي دام ظله طوال �صنوات يف حوزة الإم��ام القائم 
املنتظر وذلك بعد اأن ا�صتب�صر على يد �صماحته وانتقل من 
املذهب ال�صني اإىل مذهب اأهل البيت )عليهم ال�صالم(
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وحتول اإىل ُمّبلغ كبري للت�صّيع يف جزر القمر.
عند  تقف  ل  �صامبي  الرئي�ض  ت�صيع  اآث���ار  اأن  وامل��الح��ظ 
حّد حياته اخلا�صة فح�صب، بل بداأ بافتتاح عدة مراكز 
ال�صالم( وقد  البيت )عليهم  لن�صر فكر اهل  وموؤ�ص�صات 
اأجهزة  لها  و�صخر  والم��ت��ي��ازات  الت�صهيالت  كل  منحها 
ال�صعب  ت�صييع  على  املراكز  تلك  لتعمل  املختلفة،  الدولة 
القمري يف منطقة حيوية ومهمة يف خارطة العامل ملا لها 
من ميزات جيو- ا�صرتاتيجية حيث تعتب الرخبيل احدى 
املناطق التي تعب فيها ثلثا ناقالت برتول العامل القادمة 

من دول اخلليج البرتولية. 

�سامبي ودوره يف ن�سر فكر اهل البيت 
)عليهم ال�سالم(

ال�صابق  الرئي�ض  باعلوي  �صامبي  حممد  اهلل  عبد  اأحمد 
العلوم  در���ض  الإ�صالمية.  الحت��ادي��ة  القمر  جلمهورية 
�صنوات ثم يف جامعة  اأرب��ع  ال�صعودية ملدة  الإ�صالمية يف 
يجمع حوله  اأن  ا�صتطاع  ع��ام.  ملدة  بال�صودان  درم��ان  اأم 
قاعدة جماهريية وا�صعة متّكن من خاللها اأن ي�صبح اأول 
فرن�صا.  ا�صتقاللها عن  القمر منذ  رئي�ض منتخب جلزر 
لتتوا�صل حمالت الت�صويه الإعالمية الفرن�صية والأو�صاط 
اهلل  عبد  اأحمد  �صورة  ت�صويه  ت�صتهدف  والتي  الي�صارية، 
�صامبي، وو�صعه يف مو�صع الدفاع لت�صهيل عملية اإخ�صاعه 
لل�صيا�صات الفرن�صية التي يعار�صها ب�صدة. لكن تلك احلملة 
الرئي�صة  الأ�صباب  من  كانت  اإذ  عك�صية؛  بنتائج  ج��اءت 
لفوزه. وب�صبب بعد العرب عنه اأعلن ت�صّيعه وا�صتغل �صعف 
معرفة ال�صعب بالدين وتق�صري علمائهم ال�صافعية ف�صعى 
ال�صالم( يف جزر  )عليهم  البيت  اأه��ل  فكر  لن�صر  حثيثا 
القمر فاأبرم على اإثرها اتفاقيات مع اإيران لفتح املدار�ض 

ال�صيعية يف البالد واإر�صال املدر�صني اإليها .

جزر  �سيعة  على  الوهابية  احلملة 
القمر

ال�صيعة  امل�صلمني  �صد  الوهابية  احلملة  ت�صاعدت حدة   
بجزر القمر و�صط اتهامات �صلفية مزعومة ومكررة بوجود 
دعم من جهات ودول معينة بالوقوف وراء التوجه احلا�صل 
لدى اأغلب �صكان تلك اجلزر نحو فقه وتعاليم اهل البيت 

)عليهم ال�صالم(.
وتقول �صحيفة "الوطن" القمرية، الناطقة باللغة الفرن�صية 
من  اأول  كانت  القمر  ج��زر  جامعة  اإن  ن�صرته  خب  يف   ،
ي��راه القائمون عليها  ن��دوة �صيا�صية ملعاجلة ما  خ�ص�ض 

ملواجهة  املطلوبة  واخل��ط��وات  للجزر  ال�صيعي  بالجتياح 
الأمر.

ونقلت ال�صحيفة عن الدكتور �صعيد برهان عبد اهلل نائب 
رئي�ض اجلامعة وعميد كلية الإمام ال�صافعي قوله باأن جامعة 
جزر القمر تنظم كل عام ور�صة عمل حول مو�صوع معني 
وهذه ال�صنة مت اختيار مو�صوع "ال�صيعة وخطرها" ح�صب 

قوله.
�صعيد  قال  املو�صوع  لهذا  اجلامعة  اختيار  اأ�صباب  وعن 
برهان "اإن �صبب اختيار هذا املو�صوع يعود اإىل ما ت�صهده 
ال�صيعي".  انت�صار املذهب  البالد يف الفرتة الأخ��رية من 
م�صيفا ب��اأن من واج��ب اجلامعة اب��داء راأيها يف خمتلف 
املوا�صيع، على حّد و�صفه.مو�صحا باأنه مت خالل امللتقى 
عقد �صبع جل�صات مبعدل ثالثة بحوث لكل جل�صة.م�صريا 
اإىل اأنه مت تقدمي البحوث التي كانت قد وزعت اإىل عدد من 
العلماء والتي تتناول و�صائل انت�صار ال�صيعة يف جزر القمر 

واإفريقيا واأ�صباب انت�صارها .
هذا وتقول م�صادر مبوريتانيا اإن الوهابيني ين�صطون خالل 
�صعار  الإفريقية م�صتخدمني  القارة  الأ�صابيع احلالية يف 
مواجهة الت�صّيع والتن�صري للتغلغل يف القارة، ون�صر اأفكار 
متطرفة باتت اأغلب دول املنطقة حت�صد نتائجها من خالل 
ا�صتفحال ظاهرة الإرهاب والتطرف داخل اأجيال ال�صباب.

�سبب الت�سمية 
 اأطلق العرب على هذه اجلزر ت�صمية جزر القمر يف اأوائل 
القرن الثاين الهجري، واأرجع البع�ض �صبب الت�صمية اإىل 
وعدن  م�صقط  اإىل  اأ�صولهم  العائدة  العرب  الرحالة  اأن 
وح�صرموت حيث هبطوا على �صاحل اجلزر وكان القمر 
بدًرا فاأ�صموها جزر القمر ويقول اآخرون اأن �صبب الت�صمية 

يعود اإىل اأن هذه اجلزر ت�صبه يف �صكلها �صكل القمر .
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اعداد  عبد الرحمن الالمي

ال�سهري  كتابه  يف   ال�سريا مكارم   ال�سي العمي   ا اة   قو  اإ
)ات القران(

 مق�سوم الر هل اأ
َل اهلل به  وردت هذه النكتة يف بع�ض الآيات وهي: اأنَّ رزَق كلِّ دابة على اهلل، وقد تكفَّ
َها  ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُم�ْصَتَقرَّ ة يِف اْلأَْر�ِض اإِلَّ َعَلى اهللَّ كما يف قوله )عّز وجّل(: َوَما ِمْن َدابَّ
)هود: 6(، وورد يف بع�ض اآخر اإّن �صعة الرزق و�صيقه  ُمِبني يِف ِكَتاب َوُم�ْصَتْوَدَعَها ُكل
ْزَق  َ َيْب�ُصُط الرِّ م�صيئة اإلهية كما يف قوله اهلل )تبارك وتعاىل(:  اأََومَلْ َيَرْوا اأَنَّ اهللَّ
مِلَْن َي�َصاُء َوَيْقِدُر اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَيات ِلَقْوم ُيوؤِْمُنوَن)الروم: ٣٧( وغري ذلك من الآيات 

ال�صريفات.
وُا�صري اىل هذا املعنى يف الروايات 
اأي�صًا، فيقول اأمري املوؤمنني علّي بن 
ر  اأبي طالب )عليه ال�ّصالم(: )وقدَّ
مها  وق�صَّ وقلَّلها  ها  فكرَّ الأرزاَق 
عة(. ويف حديث  يق وال�صَّ على ال�صَّ
اآخر عنه )عليه ال�صالم( نقراأ يف 
حثِّه على طلب العلم اإذ يقول: )اإنَّ 
طلَب العلِم اأوَجُب عليكم من طلِب 
 م�صمون  مق�صوم امل��اَل  اإنَّ  امل��ال، 
مَنه  َمُه عادل بينكم و�صِ لكم قد ق�صَّ
والعلُم خمزون عند  لكم  َو�َصَيفي 

اأهلِه قد ُامرمُت بطلبِه(. والآن يبز هذا الت�صاوؤل وهو: لو كان الأمر كذلك فما هو 
!مفهوم ال�صعي والجتهاد لطلب الرزق والتخطيط لتح�صني الو�صع القت�صادي

!اإذا كاَن الرزُق م�صمونًا للجميع فلماذا ميوُت البع�ُض جوعًا
َل برزق جميع  يف الآيات اأعاله تتج�صُد هذه احلقيقة جيدًا بانَّ اهلل -تعاىل- قد تكفَّ
املوجودات احلّية، واإي�صاله اإليها اأينما كانت، ولكن يبز هذا ال�صوؤال وهو: ملاذا ماتت 

 !ُن رزُقها ومتوت جماميُع من النا�ض جوعًا -الآن -وعلى طول التاريخ اأمََلْ ُيوؤَمَّ
يف الرّد على هذا الت�صاوؤل يجب اأخذ النقاط الآتية بنظر العتبار:

اأوًل: اإنَّ تاأمني و�صمان الرزق ل يعني اإعداده لالإن�صان العاقل واملكلَّف واإر�صاله اىل 
الإن�صان  و�صعُي  الالزمة،  الأر�صية  اأعدت  بل قد  كاللقمة،  اأو و�صعِه يف فمه  بيته، 
الفعل، حتى  واإي�صالها اىل مرحلة  الأر�صية  واجتهاده يعتب �صرطًا لتحقيق هذه 
مرمي )عليها ال�صالم( عندما كانت يف ذلك الو�صع ال�صعب ويف تلك ال�صحراء 
القاحلة حيث هياأ لها اهلُل تعاىل رزقها رطبًا جنيًا على جذع النخلة اأمرها باأْن ت�صعى 

.)2 :مرمي(اْخَلِة ُت�َصاِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِني ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ وخاطبها: َوُهزِّ
ثانيًا: لو اأنَّ النا�َض يف املا�صي وامل�صتقبل يقومون به�صم حقوق الآخرين وي�صلبون 
اأرزاقهم ظلمًا فهذا لي�ض دليال على عدم تاأمني البارئ )تبارك وتعاىل( للرزق، 
وبتعبري اآخر: اإ�صافة اىل م�صاألة ال�صعي والجتهاد فان وجود العدالة الجتماعية 
 يعتب �صرًا يف التوزيع العادل لالأرزاق، واإذا قيل: ملاذا ل مينع اهلُل ظلَم الظاملني
نقول: اإنَّ اأ�صا�ض حياة الب�صر يقوم على احلرية ولي�ض على الإجبار والإكراه كي يخ�صع 

اجلميع لالمتحان، واإل فال يح�صل التكامل )تاأمل جيدًا(.
ثالثًا : هناك م�صادر كثرية لتاأمني طعام الب�صر على هذه الكرة الأر�صية وغري انه 

قو اأمري املوم علّي ب اأبي الب )عليه ال�ّسالم( "الر را ر تطلبه ور طلب فاإ اأنت  تاأته اأتا" وكّلا عا� هه 
التربة فقد تتو اأ اأتي ر م مكا ما فت�سعى اإليه وتب جهد يف الوسو اإليه ولك ل تسل اإليه ولك را ل �سب له 

سه اإلي�سل هو بلي ع ب عهول تتو سابا�
 بيد ا الر سّلم باأ�و الة اليق اإ سل الإن�سا ي  )عّز وجّل( معرفة ا اأبوا م هو با الق�سم ه اإ وانق�سام الر

فق وال�سبهة املار يف موسو الر هي اإا ا د تكّل اأ ر كل دابة على الأر فلماا وت بع الا� جوعا  فسال ع كري 
رالأ ّالدوا م

سوا االأّمة الإ�سالمية به ّكروم اله علما ما ز بعا العزه ال�سبهة نورد لقاراأجل الإجابة على ه وم

 سوم� مق  الر هل اأ
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ر الإن�صان يف هذا املجال  يجب اأن ُتكت�صَف وُت�صتخدَم بذكائهم ومعرفتهم، واإذا ق�صَّ
فالذنُب ذنبُه. ول يجب اأن نن�صى اأّن بع�ض مناطق اأفريقيا التي ميوت �صعبها جوعًا 
تعتب من اأغنى مناطق العامل، اإّل اأنَّ العوامل املّدمرة التي اأ�صرنا اإليها اآنفًا جعلتهم 
يهيمون يف ليل مظلم. نختتم هذا البحث املخت�صر بحديث عن اأمري املوؤمنني علّي 
بن اأبي طالب )عليه ال�ّصالم( ورد يف نهج البالغة، يقول )عليه ال�صالم(: )انظروا 
غِر ُجثتها ولطافِة هيئتها ل تكاُد ُتناُل بلحِظ الَب�صِر ول مُب�صتدرِك  اىل النملِة يف �صِ
ها يف  َة اىل جحِرها وُتِعدُّ بَّت على رزقها تنُقُل احلبَّ الفَكِر كيَف دبَّت على اأر�صها، و�صُ

ها لبدها، ويف ِورِدها، ل�صدِرها...( م�صتقرها، جتمُع يف َحرِّ

وقو ال�سي علي الططاو يف كتابه )الر مق�سوم ولك العمل 
)له واجب

ما خلق اهلل حّيا من الأحياء، اإن�صانا ول حيوانا اإل تعهد له برزقه، ولكن من النا�ض 
ه، ومُي�صك قلمه  من و�صع اهلل رزقه على املكتب اأمامه، فيقعد م�صرتيحا على كر�صيِّ
بيده، فيجريه على الورق، ومنهم من و�صع اهلل رزقه اأمام الُفرن اأو التَّنور، وَمْن 
ِرْزُقه يف م�صنع الثلج، هذا عند حرارة النار، وهذا عند برودة اجلليد، وَمْن ِرْزُقه مع 
ة البحر  الأولد ال�صغار يف املدر�صة، اأو العمال الكبار يف امل�صنع، وَمْن ِرْزُقه و�صط جُلَّ
فهو يغو�ض لي�صتخرجه، اأو فوق طبقات الهواء فهو يركب الطيارة لياأتي به، وَمْن ِرْزُقه 
لد، فهو يك�صره لي�صتخرجه، وَمْن ِرْزُقه يف باطن الأر�ض فهو يهبط  خر ال�صَّ و�صط ال�صَّ

اإىل املنجم لي�صل اإليه.
لقد اأق�صم ربُّنا يف كتابه بكثري من خملوقاته، اأق�صم بال�صم�ض و�صحاها، واأق�صم بالليل، 
َماِء ِرْزُقُكْم َوَما  وبالفجر فلما ذكر الرزق اأق�صم بذاته )جّل جالله( فقال: َويِف ال�صَّ
ُكْم َتْنِطُقوَن )الذاريات: 22،  ق ِمْثَل َما اأَنَّ ُه حَلَ َماِء َواْلأَْر�ِض اإِنَّ ُتوَعُدوَن ، َفَوَربِّ ال�صَّ

.)2٣
، ولكنه اأق�صم عليه تاأكيًدا له، ثم اأكده مبثال ظاهر ل ي�صتطيع  و�صدق كالم اهلل حق
ا - بعد  اأحد اأن ُينازع اأو اأن ي�صك فيه، هل ت�صك اإذا نطقت اأنك اأنت الناطق فجاء ِمنَّ
قول اهلل، وبعد تاأكيده بالق�صم، وبعد تثبيته باملثال -من ي�صك يف اأن الرازق هو اهلل

الرزق مق�صوم، هذا حق نوؤمن به ولكن لبّد من اتخاذ الأ�صباب. وقد ذهب النا�ض يف 
اأمر الأ�صباب مذهبني كالهما يحيد عن ال�صواب، ول يو�صل اإىل الغاية، فمنهم من 
ظّن اأنه ما دام الرزق مق�صوًما فما علّي اإل اأن اأقعد وانتظره فرتكوا العمل، واحتجوا 
بحديث عن ر�صول اهلل عليه ال�صالة ال�صالم: )لو توّكلتم على اهلل حّق توّكله لرزقكم 
ا وَتْرَجُع بطاًنا( وخما�صًا مبعنى جائعة على عك�ض  كما يرزق الطري، تغدو خما�صً
بطانًا اأي ممتلئة بطونها، وغفلوا عن اأن هذا احلديث حجة عليهم ل لهم، فالطري 
ما قعدت يف اأع�صا�صها وانتظرت اأرزاقها ولكنها غدت وراحت، وهل متلك الطري اإلَّ 

الغدوُّ والرواح
َكل على الأ�صباب وحدها، وظنَّ اأن النتائج َمُنوطة بها، ل  ومن غري امل�صلمني من اتَّ
تخرج عنها وغفلوا عن اأن وراء الأ�صباب م�صبًبا ومل يتنبهوا اإىل اأنه طاملًا مات الرجل 

انه، واإذا باأحدهما ُيفتح  عن ولدين متماثلني �صحًة و�صبابا، وقوًة وذكاًء، فاقت�صما ُدكَّ
عليه باب رزق مل يكن ُمنتظًرا، تاأتيه مثال وكالة )�صركة من ال�صركات الكبى(، فال 

مترُّ �صنوات حتى ي�صري من كبار اأرباب الأموال، ويبقى الثاين على حاله.
هما واحد، وطبيُبهما  وقد يكون يف الغرفة الواحدة من امل�صت�صفى مري�صان؛ مر�صُ
واحد، والدواء الذي ياأخذانه واحد، واإذا باأحدهما يرجع اإىل بيته معافى، والثاين 

يحمل ميًتا اإىل املقبة.
ونحن ل نتوكل هذا التوكل الذي مل ياأمر به الإ�صالم، �صي يف مناكب الأر�ض م�صيا 
ل ن�صعى �صعيا؛ لأن اهلل قال لنا يف جمال الرزق: َفاْم�ُصوا يِف َمَناِكِبَها... )تبارك: 
ِ َوَذُروا اْلَبْيَع  ١(، ويف جمال العبادة قال اهلل )تبارك وتعاىل(: َفا�ْصَعْوا اإىَِل ِذْكِر اهللَّ
َذِلُكْم َخرْي َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن )اجلمعة: 9( هذا هو الفهم ال�صحيح مل�صاألة الرزق.
عِفك، وما كان لغريك لن تناله  ، فما كان لك �صوف ياأتيك على �صَ ْزُق َمْق�ُصوم ال��رِّ
بقوتك، ولكن اذكر دائًما اأن الذي كتب لك هذا الرزق اأوجب عليك العمل. واأن 
التوكل على اهلل ل يكون برتك الأ�صباب، والأعرابي الذي ترك ناقته على باب م�صجد 
َنه الر�صول  ر�صول اهلل- عليه ال�صالة وال�صالم -طليقة ودخل عليه، فافتقدها، َلقَّ
در�صا من درو�صه النبوية التي تظل اإىل يوم القيامة نبا�صا لكل من اأراد اأن يهتدي 

ل(. بها يف ظلمة احلياة فقال له: )اعقلها وَتَوكَّ
فاهلل هو املعطي وهو املانع، وما مينع اهلل اأحدا �صيئا اإل َعوَّ�صه ب�صيء خري له منه، 
وكم من اإخوة عرفناهم ُربُّوا يف بيت واحد من اأُمِّ واحدة واأب واحد، وكم من رفاق 
يف املدر�صة الواحدة بل على املقعد الواحد، �صار هذا غنًيا وغدا ذلك فقرًيا، لأ�صباب 
اأدركنا بع�صها وغاب عنا علم بع�ض، فليذكر الذي اغتنى اأنه كان ميكن اأن يكون هو 

الفقري، واأن يحتاج اإىل اأخيه، فليعامله الآن مبا كان يحب اأن يعامله به.
وليذكر الذي يعطي اأنه ل يعطي اأحدا اإلَّ رزقه، كاملعلمني يف املدر�صة، اأو املوظفني يف 
ُلون اأحدهم اأن يقب�ض لهم رواتبهم، فاإذا اأو�صلها اإليهم، ل يكون قد من  الدائرة، ُيَوكِّ
بها عليهم، فالذي يعطي غريه اإا يو�صل اإليه رزقه الذي كتبه اهلل له ولكن اهلل جعل 

اإي�صاله على يديه ليعطيه على ذلك اأجرا من هذا الراتب.
ول  ل�صاحبه  ع��ب��دا  امل���ال  وليكن 
يكن �صاحب املال عبدا ملاله، فقد 
َوَرد )تع�ض عبد الدرهم تع�ض عبد 
مالك  لي�ض   مالك وما  الدينار(، 
ال���ذي مت��ل��ك��ه، ول��ك��ن ل��ك م��ن��ه ما 
اأكلت فاأفنيت، اأو لب�صت فاأبليت، اأو 

ت�صدقت فاأبقيت.
فيا اأَيُّها القراء اإن الرزق مق�صوم، 
يكون  ل  والتوكل  واج���ب،  والعمل 
املعطي  هو  واهلل  الأ�صباب،  برتك 

وهو املانع. 
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حركة  بيتي  يف  ه��ن��اك  ك��ان��ت  رج����ب..   13 اجل��م��ع��ة 
ا�شرتي،  اف��راد  قبل  من  انتباهي  جلبت  وت�شرفات 
يوقد  من  ومنهم  واحل��ل��وى  الكيك  يعمل  من  فمنهم 
ويف  م��ا،  مبنا�شبة  يحتفلون  رمب��ا  قلت  ال�شموع000 
امل�شاء طلبوا اإيل ان ادخل لغرفة اال�شتقبال فا�شتجبت 
اإذب���داأوا   ، وج��دت مفاجاة كبرية  دخ��ويل  وعند  لهم 
بتقدمي التهاين يل، فتعجبت اإذ لي�س من عادتي عمل 
عيد ميالد،  ولي�س هناك منا�شبة اأعرفها، ف�شاألتهم 

مال�شبب لذلك؟ 
قالوا: اليوم ذكرى مولد امري املوؤمنني التي اتخذناها 
وال   ) االأب  يوم   ( ف�شميناها  االآب��اء  لتكرمي   منا�شبة 
توجد منا�شبة ملثل هذا التكرمي اأف�شل من هذا اليوم..

االثنان   بينما  االم  بعيد  نهتّم  اإن��ن��ا  بنف�شي:  فقلت   
مكمالن لبع�شهما لرتبية االبناء00 وقد خنقتني عربة 
الفرح ودعوت ربي لهم بالتوفيق النهم ادخلوا ال�شرور 

اإىل قلبي! 
ولذا �شرت امتنى االهتمام مبثل هذا اليوم الن االب 
اليقل اهمية عن االأم ، ان مل يكن اهم منها يف حياة 
اطفاله، اإذ نرى العائلة عندما تفقد االب بحادثة  ما 
، ولكن فقدان االم لن يكون مب�شتوى  تت�شتت وت�شيع 
فقدان االب، كما اأن من حما�شن يوم االب االحتفاء 

بااليتام الن �شاحب الذكرى ي�شمونه اأبا اليتامى! 
قالت ابنتي توؤكد ما ذهبت اإليه: االأب هو ذاك البدر 
املنري الذي ي�شيء لنا ال�شماء ون�شتمد من �شيائه اأمل 
يكّل  ال  والرحمة  واملحبة  للعطاء  ينبوع  وهو   ، احلياة 
ل على االأبناء بكل ما  وال ميّل من اأجل التكّرم والتف�شّ

اأعطاه اهلل 0
م�شتوياته  بكّل  االع��الم  يهتم  اأن  امتنى  كم  واأخ��ريا، 
وقنواته يف العامل االإ�شالمي مبثل هذه  املنا�شبة التي 
التقل - بكّل تاأكيد - عن الدوري اال�شباين اأو عن مبارة 
يخو�شها اأي فريق فتاأخذ حّيزا ال ي�شّدق من التغطّية!

االإن�ساُن خمـــــــتار يف ما َيعتقد

 البداية كانت  كيف    
ال�ستب�ساركم طريق احلّق والهداية؟

عندما  ال�شدفة  ب��داأ عن طريق  االأم��ر  اإن  اخلملي�شي: 
ا�شتعرُت كتابًا من اأحد اأ�شدقائي ومل اأكن اأعلم باأنه �شيعّي، 
ومل تكن لدّي اأّي معرفة �شابقة عن املذهب ال�شيعي واأ�شوله، 
فقراأت الكتاب والذي كان عنوانه )ليايل بي�شاور( ل�شلطان 
الكتاب  ق��راءة  من  انتهيت  اإن  وما  ال�شريازي،  الواعظني 
حتى اأحدث زلزااًل عنيفًا يف �شدري زعزع كّل معتقداتي 
ال�شابقة، وحّط من مكانة كل املقد�شات التي كنت اأعتقد 
كنت  و�شخ�شيات  رموز  اللثام عن  وك�شف  واأقّد�شها،  بها 

اأعتقد بعظمتها وجاللتها.

 يف ال�سبب  كــان  وهــل    
ا�ستب�ساركم كتاب )ليايل بي�ساور( فق؟

املوالني  من  هو  �شديقي  اأّن  علمت  عندما  اخلملي�شي: 
من  عّدة  معه يف  تناق�شت  ال�شالم(  )عليهم  البيت  الأهل 
بي�شاور(  )ليايل  كتاب  يف  وردت  التي  والق�شايا  النقاط 
وكثري من االأمور التي تخ�ّس مذهب اأهل البيت )عليهم 
كانت  التي  ت�شاوؤالتي  من  الكثري  على  فاأجابني  ال�شالم( 
حترّيين، وكان هو ال�شبب يف هدايتي اىل املذهب احلق، 
اإمي��اين مبعتقدي اجلديد عندما ق��راأت كتاب  ولقد تعّزز 
املراجعات لل�شيد عبد احل�شني �شرف الدين املو�شوي وهو 
عبارة عن مناظرات بينه وبني �شيخ االأزهر ال�شيخ �شليم 
اّتخاذي  على  كبري جدًا   اأثر الكتاب  لهذا  وكان  الب�شري، 
البيت  اأه��ل  �شفينة  يف  وال��رك��وب  للت�شّيع  اعتناقي  لقرار 
)عليهم ال�شالم(، وكان اإعالن ا�شتب�شاري يف نهاية عام 

.2002

 نباأ  سد� كــان  كيف   
ا�ستب�سارك عند االأهل؟

اأفعال عنيفة  اخلملي�شي: يف البداية كانت هناك ردود 
لديهم  كانت  التي  ال�شورة  الأّن  اأهلي،  قبل  من  واجهتها 
عن املذهب االإمامي �شورة خاطئة خمتلفة عن احلقيقة 
والواقع متامًا، وهي قد تكّونت لديهم مّما قد �شمعوه من 
يّتخذون  ال�شيعة  اأّن  كقولهم  وخ�شومهم،  ال�شيعة  اأع��داء 
من اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّشالم( نبّيًا 
لهم، واأّن منهم َمن يعبدونه، اأو اأّن لديهم كتابًا اآخر غري 
ال�شالم(  )عليها  فاطمة  م�شحف  وه��و  الكرمي  ال��ق��راآن 
وغري ذلك من ال�شبهات واالعتقادات اخلاطئة عن املذهب 
تقبل  �شبه  لديهم  توّلد  ال�شنوات  مب��رور  ولكن  ال�شيعي، 
للواقع واملعتقد الذي اآمنُت به، وذلك بعد عّدة حمادثات 
ونقا�شات معهم، واليوم فاإّن اأهلي لديهم حّبًا كبريًا الأهل 
ويتحّفظون  يتوّقفون  كانوا  واإن  ال�شالم(  )عليهم  البيت 
من تخطئة  اأعدائهم وخ�شومهم، وذلك ب�شبب ما تراكم 
لديهم عرب هذه ال�شنني الطويلة من املدح لهم واالإطراء 
البطولية  ومواقفهم  امللّفقة  بف�شائلهم  والتغّني  عليهم 
امل�شطنعة، فهذا االأمر ال زال يلعب دورًا كبريًا ويقف حائاًل 

دون ا�شتب�شارهم لنور الهداية.

 وكيف كانت ردود الفعل 
خل ا�ستب�سارك عند اأ�سدقائ من زمالء 

العمل والدرا�سة؟
َمن  فمنهم  ق�شمني؛  اىل  االأ�شدقاء  انق�شم  اخلملي�شي: 
اإّن االإن�شان خمتار يف  تقبلني بقبول ح�شن و�شّرح قائاًل: 
ما يعتقد وال اإكراه يف الدين، وبع�شهم اّتخذ حلظة اإعالين 

اإّن االأ�سخا�ض الذين ا�ستب�سروا نور الوالية الأهل البيت )عليهم ال�سالم( اختلفت وتعّددت 
ق�س�ض ا�ستب�سارهم فمنهم َمن اهتد اىل الطريق احلّق نتيجة حاد معنّي, وهناك َمن 
ُرزق الهداية نتيجة تعّرفه اىل �سخ�ض قاده نحو ال�سواب, وهناك َمن كان على موعد مع 
ا�ستن�ساق عبري اآل مد )عليهم ال�سالم( بطريق ال�سدفة التي قادت االأ )عبدالهادي 
)عليهم  البيت  اأهل  مذهب  اّتباع  اىل  املذهب  مالكّي  ان�سية  مغربّي  وهو  اخلملي�سي( 
ال�سالم( حينما ا�ستعار كتابا من اأحد اأ�سدقائه ليكون هذا الكتاب فاا لكّل ما انغلق بوجه 
االأ عبدالهادي ليب�سر فيما بعد جادة ال�سواب ونور الدين احلّق. وكان ملجّلة الرو�سة 

احل�سينّية معه هذا اللقاء ال�سّيق:
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• اأجر احلوار واأعّده:ف�شل ال�شريفي - عبدالرحمن الالمي

االإن�ساُن خمـــــــتار يف ما َيعتقد

املعتقد  عن  له  بالن�شبة  والتحّري  البحث  بداية  ت�شّيعي  عن 
ال�شحيح.

ما  على  عقولهم  ن��واف��ذ  اأغلقوا  مّم��ن  ه��م  ال��ث��اين  والق�شم 
اىل  اال�شتماع  يف  الرحب  ال�شدر  لديهم  يكن  فلم  لديهم، 
العزوف عنهم  ومذهبهم، فوجدت  معتقداتهم  يخالف   راأي
وتركهم اأ�شلم من اخلو�س معهم يف جداالت عقيمة، ولكنهم 
راحوا ي�شايقوين يف كثري من االأمور، ويتعاملون معي بخ�شونة 
وعنف، واأنا بدوري قابلتهم بكيا�شة ولباقة، وطّبقُت معهم كّل 
ما تعّلمته من مذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم( يف مثل هذه 
االأمور من طّيب االأخالق وح�شن التعامل، ومن دون االإ�شاءة 

ملقد�شاتهم ورموزهم.

 البيت اأهــل  كــان  وكيف    
هــذه  مــثــل  يف  يتعاملون  الــ�ــســالم(  )عليهم 

املواقف؟
خالل  م��ن  تعلمتها  التي  االأم���ور  اأه���ّم  م��ن  اإّن  اخلملي�شي: 
اأهلي واأ�شدقائي  املطالعة يف الكتب وطبقتها يف تعاملي مع 
)عليهم  البيت  اأه��ل  ملذهب  ينتمي  ال��ذي  ال�شخ�س  اأّن  هو 
اأخالق  نف�س  هي  التي  باأخالقهم  يتخّلق  اأن  عليه  ال�شالم( 
الر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( وهي بال �شّك 
اأخالق القراآن الكرمي املنّزل من عند اهلل )�شبحانه وتعاىل(، 
يريدون  ال�شالم(  )عليهم  االأطهار  االأئمة  اأّن  املعلوم  ومن 
وي�شري على  تعاليمهم  اأن يطّبق  يّتبعهم  الذي  ال�شخ�س  من 
م�شريتهم، وعلى ال�شخ�س الذي يكت�شب �شيئًا من العلم اأن 
اأهل  �شباب  ب�شّيد  ولنا  الواقع،  اأر�س  ي�شعى يف تطبيقه على 
اجلنة االإمام احل�شن املجتبى )عليه ال�شالم( اأف�شل اأ�شوة، 

اأهل  حينما مي�شي ذات يوم يف الطريق، ف�شادفه رجل من 
االإم��ام  وي�شُتم  ي�شّب  ف��راح  البيت،  اأه��ل  يكره  وك��ان  ال�شام 
احل�شن )عليه ال�شالم(، وظل االإمام �شاكتًا ال يجيبه اإىل اأن 
انتهى. عندها ابت�شم االإمام احل�شن )عليه ال�شالم( وقال بعد 

اأن �شّلم عليه:
ولو  اأعطيناك،  �شاألتنا  اإن  غ��ري��ب��ًا..  اأُظ��ّن��ك  ال�شيخ  اأي��ه��ا   �
ا�شرت�شدتنا اأر�شدناك، واإن كنت جائعًا اأ�شبعناك، واإن كنت 
عريانًا ك�شوناك، واإن كنت حمتاجًا اأغنيناك، واإن كنت طريدًا 

اآويناك، واإن كانت لك حاجة ق�شيناها لك.
فوجئ الرجل ال�شامي بجواب االإمام احل�شن، واأدرك -على 
علّي  عن  فيهم  وي�شيع  النا�س  يخدع  كان  معاوية  اأّن  الفور- 

واأوالده ما لي�س بحق، فتاأثر الرجل وبكى، ثم قال:
� اأ�شهد اأنك خليفة اهلل يف اأر�شه، واأن اهلل اأعلم حيث يجعل 
ر�شالته، لقد كنَت اأنت واأبوك اأبغ�س خلق اهلل اإيّل واالآن اأنت 

اأحّب خلق اهلل اإيّل.
وم�شى الرجل مع االإمام اإىل منزله �شيفا اإىل اأن ارحتل.

وهذا واحد من ع�شرات بل مئات االأمثلة التي كان اأهل البيت 
)عليهم ال�شالم( َي�َشعون النا�س باأخالقهم، وبتطبيقي الأخالق 
و�شفات اأهل البيت )عليهم ال�شالم( ا�شتطعت اأن اأكت�شب وّد 

ور�شا وقبول اأهلي واأ�شدقائي للمذهب الذي حتولت اإليه. 

 كيف تنظر اىل اآية املوّدة 
ر�سالة  اأجر  وتعاىل(  )تبارك   ا بنّي  التي 

نبّيه اخلا )�سّلى ا عليه واآله و�سّلم(؟
اأمامه  ي�شتح�شر  اأن  يجب  امل�شلم  االإن�شان  اإّن  اخلملي�شي: 
ت�شحيات الر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( التي 

ال ُتقا�س ب�شيء وهو القائل: )ما اأوذَي نبّي مثل ما اأوذيت( فما 
اجلزاء املرتّتب من اأمته اإليه )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(؟ 
 اأَُلُكم اَل اأَ�ش ُقل ... :فيجيبنا اهلل )عّز وجّل( يف قراآنه املبارك
َبى ... )ال�شورى 23( فاإّن طلب  ُقر َة يِف ال ََود امل ًرا اإاِل ِه اأَج َعَلي
النبّي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( املوّدة من النا�س هنا هي 
اأ�شبه بقول الطبيب ملري�شه: ال اأريد منك اأجرًا اإال العمل بهذه 
الو�شفة والتزام العالج. فهذا لي�س اأجرًا واقعيًا يعود نفعه اىل 
الطبيب، واإمنا للمري�س نف�شه، وهكذا االأمر يف اأجر الر�شالة 
فاإّن منافع طاعتنا الأهل البيت )عليهم ال�شالم( والتي هي من 
لوازم املوّدة عائدة لنا لكي ننال ال�شعادة يف الدارين، وعلى 
هذا االأ�شا�س نحن نقّدم اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�شالم( 
للر�شول  نقّدمه  اأقّل ما  ال�شحابة، وهو  بقية  لهم على  ونف�شّ
واآله و�شّلم( جزاًء له على ر�شالة االإ�شالم  )�شّلى اهلل عليه 

التي جاء بها وهدى بها الب�شرية من ال�شالل.

 اللقاء ماذا  يف ختام هذا 
ّب اأن تقول؟ 

اخلملي�شي: كلمتي االأخ��رية هي الدعاء لكّل امل�شت�شعفني 
باأن ُيكحلوا نواظرهم بالطلعة الغّراء ملوالنا �شاحب الزمان 
)عّجل اهلل فرجه(، واأدع��و اهلل للذين ما زالوا يف غوايتهم 
و�شاللتهم اأن يهديهم اهلل اىل الطريق ال�شحيح اىل والية 
اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�شالم(، ولدّي اأمنية م�شتقبلية 
اأمتنى اأن يكتب اهلل )تبارك وتعاىل( لنا العودة لزيارة االإمام 
احل�شني )عليه ال�شالم( ومراقد بقّية االأئمة االأطهار )عليهم 

ال�شالم(.

 االأ�سم : عبد الهادي اخلملي�سي

 البلد:املغرب
 املذهب ال�سابق: مالكي

   بع�سهم اّتخذ 
حلظة اإعالين لت�سّيعي 
بداية البحث والتحّري 
بالن�سبة له عن املعتقد 

ال�سحيح   
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لكّل فن اأدبي متّيز و�شهرة يف مكان ما، وكل منها له دائرة معرفية ن�شجت 
اأ�شماًء ومعاين وانطباعات عن االأماكن التي ن�شاأت وترعرعت بها، والق�شة 
كاأي فن من الفنون االأدبية تنقل لنا �شورًا عن الظواهر االجتماعية وتعك�س 
ما يعانيه االإن�شان عرب حياته اليومية من اأتراح واأفراح، وطبيعي اأن لكّل ق�شة 

هدفًا واجتاهًا يحاول كاتبها الو�شول اإليه.
يف االأربعينّيات نه�شت فئة من االأدباء باالأدب الق�ش�شي اإىل ن�شوج فني يف 
عدد من النماذج املجدة امل�شتمدة من واقع املحيط كما مل�شنا عند علي غالب 
اخلزرجي الذي بداأ ين�شر ق�ش�شه يف املجالت املحلية ثم اأ�شدرها يف كتاب 
با�شم )م�شباح الظلمتني( عام1949 وم�شكور االأ�شدي الذي �شاهم بق�شط 

وافر من نتاجه يف جملة الر�شالة و�شحيفة الهاتف .
ثم جرت حماوالت اأخرى يف مطلع اخلم�شينات لعدد من كتاب الق�شة اندفعوا 
العامة، و�شهدت  النا�س  لت�شوير احل��وادث االجتماعية ونواح تت�شل بحياة 
هذه الفرتة ازدهار الق�شة يف الو�شط االأدبي الكربالئي، اإذ �شعى فريق من 
اأدباء هذا اجليل يف ن�شر العديد من ق�ش�شهم يف �شحف وجمالت عربية، 
فاإمنا  دّل على �شيء  اإن  املجتمع، وهذا  و�شمات  الكثري من مالمح  و�شحت 
يدّل على امتالك القا�س الروؤية لواقع املجتمع وحماولته ملعاجلة العديد من 
مظاهر التخّلف يف العراق، ولعل اأبرز كّتاب هذه الفرتة بدري ح�شون فريد، 
�شالح جواد الطعمة، ح�شني فهمي اخلزرجي، ومهدي جا�شم الذي �شدرت له 
جمموعة ق�ش�شية با�شم )العمة لوؤلوؤة( وفائق جمبل الكماين الذي �شدرت له 

)األوان احلياة( وكان قد ن�شر ف�شولها يف جريدة )القدوة( الكربالئية.
بيد  اأخ��ذ  الثاين من اخلم�شينات،  الن�شف  اآخ��ر وذل��ك يف  وتبع ذلك جيل 
احلركة االأدبية ليدفع بها اإىل اأمام، وجند بع�س هذه االأعمال الق�ش�شية ما 
كتبه �شاكر ال�شعيد يف جمموعته )نفو�س جديدة( ومرت�شى الوهاب يف جملة 
)العرفان( اللبنانية. كما نلم�س ن�شاطًا ملحوظًا اأعقب تلك الفرتة من النتاج 
الق�ش�شي الذي كتب يف ال�شتينات، وقد ك�شفت هذه احلقبة عن واقع احلياة 
ال�شيا�شية التي لعب فيها االأديب دورًا هامًا، مما جعله يرتبط بواقع احلياة، 
رغم االختالف يف االجتاهات الفكرية، و�شهدت هذه الفرتة اأعمااًل ق�ش�شية 
لعدد من �شباب هذا اجليل وا�شلوا االإنتاج منهم عبد اجلبار اخل�شر وحممد 
نور عبا�س وعلي الفتال وغريهم ممن حاولوا معاجلة امل�شاكل وكتابة الق�ش�س 

ذات االأ�شالة والدقة.

ل ع كربال فيها س� و وما الط ل س�
�ستعيد ل التاأر ماسيها  ل س�

 �سر اأ بها    م بتع تك اإ
مما باد اأعاليها  الهااأ

          عة وا�س ا فاأر  ل تع
ر وادها لك مكة و�س السّ

        قة و�ساب سللها ّف اأ    
لول احل�س ملا دانت واسيها

   الوجوه اأ�سى على تل ا كربال
مل اوانل بل كل ما فيها

 ستفاع وم الط ّكرتت اإ
مي الدمو بال ود اأدارها

تل الوجوه –باأهلي  اأكرها 
اة مو�سى م معانيها سابي

   ا م د  الرد و ّا دعاهم اإ مل
داعي احل�س اأجابوا ليتا فيها

      لل دونه ج ولك  لودا ا
 الوت وز م ترايها ط 

    ا ل اأ�س بالأروا اافتدالوا
 نعانيها زبال ن راعلى ا

    ر ز كانوا على ن واإ ا كربال
جا لقد نالوا املد فيها الر م

        ا  ل مسم بالر�لأ اإ
ارها  ر د ول ب ادل ا

يا كربالء..
 • فرات �صبار منذور
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◄  يكتبها: ح�شني النعمة

فر الق�سة يف كربالء �سمِ



          الرايـــــــــــة احلمـــراء يا كربالء..

 • فاطمة امل�صعودي

كنت يف اخلام�ســـة من عمــــــري حني فقدتــــــــه .. اأيــن ذهــــــــب 
..�ســــاألت عنه عدة مـــــرات .. قالوا ..ال ت�ســــاأيل كـــثريا  لقد 

ذهــب ومل يعد......
هــكذا مررت بطفولة البحث عن اأخي ....اين ذهب , وملاذا �ســـار 
يف �ســــفر طويل .. كانت العناوين تت�ســـــابه , وامل�ســــائر تتقارب 
زهــوره احمرها  له  , وكّل  اأحالمـــه �سغريها وكبريها  له  كـــــّل 

واأ�سفرها ..
�ســـــــراكه  يف  تتعلق  لثغاتي  كانت  �سياجاتـــه  من  مقربة  على 

..اخي الذي اأحبه كثريا..ذهب ولن يعد ..
كان وزره , الفتة معلقة على قمي�ض حبـّـــه ) يا �سيد االحرار( 
اأخي الذي مل ينظر اىل االر�ض , كان راأ�سه مرفوعا دائما , وهو 

عامل بنجوم الرثيا..
مــــرت  ازمان  العرب يف  �سبه جزيرة  الرجاالت من  �ساألت احد 

000 ماذا تعني اأ�سهر احلرم عندكم ؟  فقال :
حني متــــّر ا�سهر احلرم  , تنام �سيوفنا ويهداأ زئرينا ولكننا نرفع 

ال�ستمرار  داللة   ( حمراء  راية 
احلرب بعد احُلُرم (..

لقد ا�ستفّزتني عباراته وعلمت 
جحــر  اأي  ويف   , اأخــي  �سافر   َ ملمِ

اختفى 
احلمــراء  الرايــــــة  ان  عرفت 
 , املعركــــة  ال�ــســتــمــرار  ـــة  دالل
رفعت  ــة  راي يف  ــي  روح فت�سبثت 
فوق قبته ال�ساهقة .                                                                                 
ـــــذي عــــرف ابــجــديــة  اخــــي ال
يا   ( حروفها  اأول  كتب  احلرية 

�سيد االحرار (

على قمي�ســــــه االأبي�ض ,
اخـــذوه  لكي يقيدوه وميزقوا قمي�ســـــــه الذي اأخافهم فوجدوا 

مكتوبا على �سدره 
ماذا وجــــــد من فقدك 
وماذا فقد من وجــــدك

لقد جّن جنونهم .... املعركـــــــــة م�ستمرة ....الراية حمــــراء 
, مرفوعة حمــــــراء , وقلوب بي�ســـــاء مكتوب عليها .. يا �سيد 

االأحرار ..
فمن اراد الفتح فليدخل من اأو�سع ابوابها ,

 ما زال اخي طفال �سغيـــــرا وانا كبــــــرت , رفعت راية حمـــــراء 
وم�ســــيت اىل قائم واقف بوجه الباطل ..

نظرت اىل الوراء راأيت املاليني خلفي ت�ســــري اىل كربــــــــــالء ..
اىل �سائم و�ســـع للحرية اأ�ســماءها 

فتّوجته  �سيدا  لالأحــــــــــــــرار .......
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 •اأ د حميد ح�شون بجية

ق����ال ت��ع��اىل 
يف �شورة اجلاثية، االآيتني 4-3:                                                  
 )اإن يف ال�شماوات واالأر�س الآيات للموؤمنني. ويف خلقكم وما 

يبث من دابة اآيات لقوم يوقنون(.                                                                                     
    ورد يف املو�شوعة العربية املي�شرة)2001 ج2 : 

1124-1125( اأن الدولفني حيوان ثديي مائي، 
يف  ويعي�س  االأ�شنان،  ذوات  احليتان  من  وه��و 

حيوانات  والدالفني  اأحيانا.  واالأنهار  املحيطات 
اأما وزن البالغ  �شخمة يبلغ طولها اأكرث من مرتين ون�شف، 

يكون  ما  وغالبا  كيلو غراما.  واأربعني  مائة  فيكون بحدود  منها 
الذكر اأ�شخم من االأنثى. والفرق بني الدولفني  وبني خنزير البحر 

الذي ي�شبهه، خطمه امل�شتدق ال�شبيه باملنقار، ويبلغ طول منقاره بني 6-5 
واملرح وب�شداقتها  بالذكاء  �شنتمرتا(. وهي معروفة  اإجن��ات)اأي 15-12 

لالإن�شان )مو�شوعة املورد،1980 املجلد3: �س210(.               
وقد ورد يف مو�شوعة الرو�س)2006: 152(اأن تركيبة جلد الدولفني ال�شقيلة ال ت�شمح باأن 
حتدث حوله دوامة عندما ي�شبح يف املاء. كما اأن الدلفني الكبري قادر على الوثب عاليا 
خارج املاء. كما ورد يف مو�شوعة ماكميالن)1988: 374-375(اأن الدالفني تعي�س يف 
جماميع وتتغذى على االأ�شماك ب�شكل رئي�س، وغالبا ما ترافق ال�شفن.. وطبائع الدالفني 
وت�شرفاتها تدعو اإىل العجب حقا.. وهي تعي�س يف جماميع، وتبلغ �شرعتها 25 عقدة 
بحرية يف ال�شاعة. اأما عمرها فيبلغ الثالثني عاما اأحيانا. وهي خملوقات على قدر كبري 

من الذكاء ولها قابليات متقدمة للتوا�شل فيما بينها، وتتمتع الدالفني بقدرة كبرية على 
اكت�شاب املهارات، كما اأنها تتفاهم باالأ�شوات التي متتلك منها ما يقارب 200نوعا. وهي 
ت�شتخدم ال�شدى ملواكبة م�شريتها، ولها جهاز �شمعي يعتمد على ما ي�شبه الرادار.                               
ويقول العلماء اأن �شغار الدالفني تتخذ لها �شوتا حمددا يعترب ا�شما خا�شا و�شخ�شيا 
لها يعينها يف حتديد هويتها عند التخاطب واالجتماع مع اأقرانها. واإذا كان االإن�شان 
وخملوقات كثرية غريه تتنف�س الاإراديا، فالدالفني تتنف�س عندما حتتاج اإىل ذلك. ولذلك 
فعند النوم يبقى ن�شف دماغها م�شتيقظا لئال تفقد حياتها خالل نومها ب�شبب تنف�شها 

االإرادي.                                                                                   
    لكن االأغرب من كل ذلك، هو اأن اأنثى الدولفني قبل الوالدة، وبعد حمل يدوم ملدة 
اثنتي ع�شر �شهرا، تكون ثقيلة احلركة، لذلك يقرتب منها اأنثيان من الدالفني مل�شاعدتها 
اأثناء والدتها. فتبداآن بال�شباحة حولها لتمنعا اأي �شرر تتعر�س له يف حالتها احلرجة 
اأ�شماك القر�س  الكائنات البحرية ال�شخمة االأخ��رى مثل  هذه. فهي معر�شة خلطر 
الفتاكة، التي قد تق�شي على االأم واملولود معا. يف حني تقوم اأنثى ثالثة بالعناية بالدولفني 
الوليد الذي تتعلق حياته كليا مبا يقوم به حال والدته. وهذا من اأعجب العجائب! فتقوم 
تلك االأنثى با�شطحابه طوعا اأو كرها اإىل �شطح املاء لياأخذ ق�شطا من الهواء تتوقف 
حيات ال�شغري امل�شتقبلية عليها. فهذا النف�س له تاأثري كبري على رئتي الدولفني ال�شغري 
وطريقة تنف�شه يف اأعماق البحر خالل حياته كلها. ف�شبحان من هدى هذه احليوانات 
ملثل تلك االأمور ال�شرورية حلياتها. فالدلفني ال�شغري يبقى مدة ال تقل عن �شنة ون�شف 
معتمدا يف تغذيته على اأمه. بعدها يكون با�شتطاعته تاأمني غذائه بنف�شه.                                                                                         

 الدولفين
ق ا�

 خل
جائب

ن ع
م
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اإن م�شطلح الن�شيج الكوين م�شطلح حديث جدًا، وقد اأطلقه العلماء للتعبري عن بنية 
الكون وملا كانت احلقيقة العلمية يتم اإثباتها بال�شور فقد قام فريق من العلماء بر�شم 
�شورة للكون ثالثية االأبعاد با�شتخدام ال�شوبر كمبيوتر، وكانت املفاجاأة اأن املجرات مل 
تكن تتوزع ع�شوائيًا يف الكون، بل ت�شطّف على خيوط طويلة، وترتبط هذه اخليوط بعقد، 

وت�شكل ن�شيجًا كونيًا رائعًا! 
وبعد درا�شة لهذا الن�شيج وبعد اأبحاث كثرية، فقد تاأكد ان هذا الن�شيج هو ما حتدثت 
ُبِك(باأنها  ُ ُبِك( الذاريات7، وف�شر اللغويون )احل ُ َماِء َذاِت احل عنه االآية الكرمية: )َوال�َشّ
ت�شري اإىل الن�شيج املحكم.وهذا يوافق احلقائق العلمية املكت�شفة يف القرن الع�شرين، 
يقول الدكتور زغلول النجار: وهنا يت�شح جانب من الو�شف القراآين لل�شماء ،  باأنها ذات 
)ُحُبك( اأي ذات ترابط حمكم �شديد يربط بني جميع مكوناتها ،  من اأدق دقائقها وهي 
اللبنات االأولية يف داخل نواة الذرة ،  اإىل اأكرب وحداتها وهي التجمعات املجرية العظمى 

 .اإىل كل الكون
 و علماء اللغة يربطون هذه الكلمة دائمًا بن�شج الثوب واإتقانه واإحكامه، وهم يتحدثون 
عن خيوط حُتبك وُت�شد وترتبط بُعقد حمكمة. وال�شوؤال: هل ميكن اأن جند يف اكت�شافات 

العلماء ما ي�شري اإىل وجود ن�شيج حقيقي يف ال�شماء؟. 
لقد اأدرك علماء الفلك اأخريًا اأن كل ما نراه بالعني املجردة من جنوم يف ال�شماء ما هو 
اإال جزء من جمرة �شغرية ال تكاد ُترى باملقايي�س الكونية!وبعد ذلك الحظوا وجود ما 
 nebulae ي�شبه الغيوم اأو ال�شباب امل�شيء خارج جمرتنا، فاأطلقوا عليها ا�شم ال�شدم
. وهذه ال�شدم ما هي اإال جمرات ت�شبه جمرتنا درب التبانة. واأن هذه املجرات تتحرك 

مبتعدة عنا ب�شرعات كبرية، ولكننا ال نالحظ هذه احلركة ب�شبب امل�شافات الهائلة التي 
تف�شلنا عنها. 

فكيف تتوزع املجرات والغاز والغبار الكوين يف الفراغ بني النجوم؟ وهل هنالك من نظام 
يحكم هذا التوزع؟ 

قام بع�س العلماء باأ�شخم عملية حا�شوبية لر�شم �شورة م�شغرة للكون، ومت اإدخال 
ع�شرة اآالف مليون معلومة يف ال�شوبر كمبيوتر، حول عدد �شخم من املجرات يزيد على 
20 مليون جمرة! وعلى الرغم من ال�شرعة الفائقة لهذا اجلهاز اإال اأنه بقي يعمل يف 

معاجلة هذه البيانات مدة 28 يومًا حتى متكن من ر�شم �شورة م�شغرة للكون!! 
لقد تبني اأن كل خيط من خيوط هذا الن�شيج يتاألف من اآالف املجرات، وهذه املجرات قد 

ر�شفت بطريقة �شديدة االإحكام، اأي اأن هذا الن�شيج حمكم اإحكامًا �شديدًا. 
ولو تاأملنا اأي خيط كوين �شوف جنده خيطًا دقيقًا جدًا باملقايي�س الكونية، فاإذا علمنا باأن 
النجم الواحد ميتد يف الف�شاء مل�شافة ت�شاوي عدة ثوان �شوئية، فاإن اخليط الكوين ميتد 

لعدة باليني من ال�شنوات ال�شوئية ! 
يقول العامل بول ميلر اأحد كبار علماء الفلك موؤكدًا روؤيته لهذا الن�شيج :"اإننا ال نكاد ن�شك 

باأننا وللمرة االأوىل نرى هنا خيطًا كونيًا �شغريًا يف الكون املبكر". 
ولو قمنا مثاًل بت�شغري خيط كوين حتى ي�شبح قطره ميليمرتًا واحدًا فاإن طول هذا 
اخليط �شيبلغ عدة مئات من االأمتار!! فتاأمل دقة هذا اخليط الكوين، فهو رفيع جدًا 

وطويل جدًا، وعلى الرغم من ذلك جنده حمكمًا وم�شدودًا بقوى كونية عظيمة.

اكتشافات مذهلة

النسيج 
الكوني ..
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جدري املاء)ابو خريان(
Chicken Pox

ينتج هذا املر�س  ب�شبب فريو�س ي�شيب االطفال يف خمتلف اعمارعم ، ولكنه نادر 
احل�شول يف اال�شهر ال�شتة االوىل من عمر الطفل ،

اإنه مر�س معد ي�شيب غالباآ االطفال يف عمر ال�شنتني ، وكلما كان امل�شاب اكرب �شناآ 
كانت االعرا�س اأكرث حدة .

يظهر الطفح اجللدي بعد مرور يوم واحد على بدء االعرا�س ، وتظهر االفات اجللدية 
يف جمموعات تكون بداية يف فرة الراأ�س والوجه ، ونهاية يف ال�شدر واعلى الظهر .

يتعلق ال�شفاء من جدري املاء بانتهاء الطفح اجللدي
يّولد هذا املر�س رغبة يف احلكاك لدى امل�شاب ، وحتتاج الق�شرة اإىل 10 ايام حتى 

جتف وت�شقط من تلقاء نف�شها .
اإذا انتزعت الق�شرة من جراء احلكاك قبل االوان ، فاإن االنتان يت�شاعف وتبقى اثار 

الندوب بعد ال�شفاء فال تزول .
ما يجب اأن تفعله االم :

- متنع طفلها امل�شاب من احلكاك وا�شقاط الق�شور قبل جفافها كي ال يقع امل�شاب 
باالنتان ، وكي ال تبقى اثار الندوب ظاهرة بعد ال�شفاء

- يحظر على االم غ�شل �شعر الولد اأو اخذ امل�شاب اإىل احلمام قبل �شقوط الق�شور 
وعليها با�شتعمال البودرة املهدئة .

امل�شاب عن  الطفل  يجب عزل  لذا   ، املبا�شر  االحتكاك  بوا�شطة  العدوى  تنتقل   -
االخرين ، خا�شة اإذا كان يف املدر�شة ، ويجب عدم ا�شتعمال االغطية ال�شوفية .

- على االم اأن تعلم اأي�شا اأن العدوى قد تنتقل عرب الهواء عن طريق افرازات االنف اأو 
احلنجرة اأو عملية التنف�س .

- ال يعترب جدري املاء مر�شا خطرا، لكن من االف�شل اأن ي�شاب به الطفل قبل بلوغ 
�شن الدرا�شة النه يكون خفيفاآ من جهة والنه ي�شكل مناعة يف اجل�شم وال يعدي االخرين 

من جهة ثانية .

- ال توجد طريقة فعالة ملنع اال�شابة بجدري املاء عن طريق التلقيح .
اعرا�س جدري املاء :

غالبا ما يرتافق مع جدري املاء ارتفاع يف احلرارة
احلكاك هو اكرث اعرا�س جدري املاء ازعاجا

نق�س يف ال�شهية اىل الطعام
احتقان االوعية الدموية يف العينني

زكام وعط�س وامل يف احلنجرة
ظهور طفح جلدي على �شكل حبيبات حتتوي على �شائل �شفاف

عالج جدري املاء :
عزل امل�شاب يف املنزل منعاآ للعدوى

املحافظة على نظام غذائي �شهل وغني بالفيتامينات وال�شوائل الدافئة
تاأمني الراحة للم�شاب يف �شرير م�شتقل ويف غرفة خا�شة

تطهري الطفح اجللدي بال�شوائل املطهرة

ال مانع من ا�شتعمال ادوية م�شادة للح�شا�شية واخرى لتجنب احلك
ال بد من تخفي�س احلرارة اإذا ارتفعت فوق املعدل

عندما ت�شل البثور اإىل مرحلة التق�شر ، فاإن ا�شتعمال زيت الزيتون ي�شاعد على تهدئة 
اجللد

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
: )Rubella( مر�س احل�شبة االملانية او احلمرياء

ب�شكل عام، ال ي�شبب مر�س احل�شبة االملانية م�شاكل �شحية بعيدة املدى. ولكن عندما 
ت�شاب امراة حامل بفريو�س هذا املر�س خالل فرتة احلمل، يكون اجلنني عر�شة 
لال�شابة بالفريو�س امل�شبب للمر�س. واذا ا�شيبت املراة احلامل بالفريو�س امل�شبب 
للمر�س خالل الثلث االول من احلمل، فثمة خطر ال�شابة اجلنني بت�شوهات خلقية 
 CRS -( اخللقيه"  االملانية  احل�شبة  "متالزمة  با�شم  تعرف  وخطرية،  ح��ادة 
Congenital rubella syndrome(.  من بني تلك الت�شوهات: فقدان 
ال�شمع، ال�شاد )املاء االبي�س - Cataract( وم�شاكل اخرى يف العينني، م�شاكل يف 

القلب وم�شاكل �شحية اخرى.
اأعرا�س احل�شبة االملانية

انخفا�س درجة حرارة اجل�شم.
انتفاخات يف الغدد، وخ�شو�شا الغدد التي خلف االذنني ويف موؤخرة الرا�س.

طفح جلدي يبدا بالظهور على الوجه اوال ثم ينت�شر اىل الرقبة، ال�شدر و�شائر 
اع�شاء اجل�شم.

ا�شافة اىل ما ذكر، قد ت�شاب الن�شاء، اي�شا، باوجاع يف املفا�شل. كما 
قد ي�شاب ال�شباب واملراهقون باوجاع يف العينني، اوجاع يف احلنجرة 
ويف �شائر انحاء اجل�شم. اما االوالد اال�شغر �شنا فقد يظهر لديهم 

طفح جلدي فقط.
يوما فقط من  اال بعد 14 - 21  بالظهور، احيانا،  تبدا االعرا�س  ال 

املكوث يف �شحبة �شخ�س م�شاب بالفريو�س. وقد ال تظهر اية اعرا�س، 
اطالقا، عند بع�س املر�شى. لكن اي �شخ�س ي�شاب بهذه العدوى يكون 

قادرا على نقلها اىل اخرين.
يتم نقل عدوى احل�شبة االملانية، ب�شكل عام، ابتداء من 5 ايام قبل ظهور 

الطفح اجللدي وحتى 5 - 7 ايام بعد ظهور الطفح.
 اأ�شباب وعوامل خطر احل�شبة االملانية

تنتقل العدوى، يف احيان عديدة، عن طريق مل�س ال�شوائل من فم، من انف او من 
عيني �شخ�س م�شاب بهذا املر�س. ال�شخ�س امل�شاب بفريو�س احل�شبة االملانية 

ميكن ان ينقله اىل ا�شخا�س اخرين من خالل ال�شعال، العط�س، الكالم، او عند 
م�شاركته الطعام او ال�شراب ل�شخ�س اخر.

وقد تنتقل عدوى احل�شبة االملانية، اي�شا، عن طريق مالم�شة احد االغرا�س التي 
علقت عليها قطرات �شغرية جدا من ال�شوائل من املناطق التي ذكرت اعاله من ج�شم 
املري�س، ثم القيام، بعد ذلك، بلم�س العينني، االنف، او الفم دون غ�شل اليدين جيدا.

  عالج احل�شبة االملانية
يرتكز عالج احل�شبة االملانية، ب�شكل ا�شا�شي، يف معاجلة اعرا�س املر�س. من اجل 

قد تسبب السرطان

السيجارة ا�ولى 
في الصباح

ك�سفت درا�سة حديثة النقاب عن اأن من يبداأون يومهم ب�سيجارة جرد 
لالإ�سابة  املدخنني  من  ريهم  من  عر�سة  اأكرث  يكونوا  ي�ستيقظوا  اأن 

ب�سرطاين الرئة والفم

 •اعداد : علي الها�شمي
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خف�س درجة حرارة اجل�شم وتخفيف االوجاع املختلفة يف اجل�شم، ميكن تناول االدوية. لكن مينع تناول دواء اال�شربين )Aspirin( ملن هم دون �شن 20 عاما، وذلك الن تناول 
اال�شربين قبل �شن الع�شرين له عالقة مبر�س "متالزمة راي" )Reye's syndrome(، والذي هو مر�س خطري جدا.

اما الن�شاء احلوامل التي مل يتلقني لقاحا �شد املر�س فينبغي عليهن ا�شت�شارة الطبيب. قد يو�شي الطبيب بحقنة غلوبولني مناعي )IG - Immunoglobulin( اذا كانت 
املراة احلامل قد تعر�شت للفريو�س. وهذه احلقنة ال متنع املر�س، لكنها قد ت�شاعد يف التخفيف من حدة االعرا�س والتقليل من خطر ظهور الت�شوهات اخللقية، رغم انها ال توفر 

حماية تامة ومطلقة من الت�شوهات اخللقية. فثمة حاالت ولد فيها اطفال م�شابون بت�شوهات خلقية حتى بعد حقن االمهات احلوامل بتلك احلقنة.
 الوقاية من احل�شبة االملانية

قد يظهر مر�س احل�شبة االملانية، اي�شا، لدى ا�شخا�س تلقوا اللقاح امل�شاد لها، الن اللقاح ال يوفر حماية تامة ومطلقة من اال�شابة بهذا املر�س. ومييل هذا املر�س اىل الظهور، ب�شكل 
ا�شا�شي، يف القواعد الع�شكرية، اأو يف املوؤ�ش�شات التعليمية، وبني افراد الطواقم الطبية ب�شكل عام، ومن بينهم افراد الطواقم الطبية التي تعالج االطفال، ب�شكل خا�س.

على املراة التي تنوي احلمل وال تعرف ان كانت قد تلقت تطعيما �شد احل�شبة االملانية ام ال، ان تتاكد من ذلك بوا�شطة اجراء فح�س دم. التطعيم الذي يتم تلقيه قبل �شهر من بدء 
احلمل )االخ�شاب( هو امن وموثوق. ويف الغالب فاإّن االن�شان الذي �شبق ان ا�شيب مبر�س احل�شبة االملانية مرة واحدة ال ي�شاب به مرة اخرى.

  وقد اأجريت هذه الدرا�شة عرب قيام الباحثني بتحليل بيانات نحو األفي مدخن 
بالغ ممن �شاركوا يف م�شح اأجرته املنظمة الوطنية االأمريكية لل�شحة والتغذية، 
حيث اأخذ من هوؤالء امل�شاركني عينات من الدم، كما واأنهم قدموا معلومات حول 

�شلوكهم املتعلق بالتدخني.
وقد وجد الباحثون من خالل هذا التحليل اأن 31% من هوؤالء امل�شاركني كانوا 
تلي  التي  االأوىل  اخلم�س  الدقائق  خالل  اليوم  يف  االأوىل  ال�شيجارة  يدخنون 
ا�شتيقاظهم من النوم، واأن 32% منهم يدخنون ال�شيجارة االأوىل خالل ال 6 - 30 
دقيقة االأوىل من اال�شتيقاظ، و 18% يدخنون ال�شيجارة االأوىل خالل ال 31 - 60 
دقيقة االأوىل من اال�شتيقاظ، و 19% يدخنون ال�شيجارة االأوىل بعد ما يزيد عن 

�شاعة من اال�شتيقاظ.
وقد تبني من خالل عينات الدم التي جرى احل�شول عليها من امل�شاركني اأن 
من يدخنون �شيجارتهم االأوىل خالل الدقائق اخلم�س االأوىل من 
اال�شتيقاظ كان لديهم م�شتويات اأعلى من مادة ال    NNAL  وهي 
 NNK منتج ثانوي ملادة يف التبغ ت�شبب ال�شرطان وحتمل الرمزة
وذلك مقارنة مبن كانوا يدخنون �شيجارتهم االأوىل بعد ما يزيد 

عن ن�شف �شاعة من اال�شتيقاظ.
واأو�شح �شتيفني بران�شتيرت، وهو اأ�شتاذ م�شاعد يف ال�شحة 
ال�شلوكية احليوية واأحد القائمني على الدرا�شة املذكورة، 
اأعلى لدى من يدخنون  اأن م�شتويات ال NNAL كانت 
اال�شتيقاظ  بعد  يدخنون  من  ل��دى  االأوىل  ال�شيجارة 
االأخرى  العوامل  النظر عن  مبا�شرة، وذلك ب�شرف 
التي ترفع من م�شتويات امل��ادة املذكورة، منها عدد 

ال�شجائر التي يدخنها ال�شخ�س يف اليوم الواحد.
اأما ال�شبب وراء ذلك، فقد ذكر بران�شتيرت اإىل اأنه 
باأخذ  املدخنني  لقيام  عائدا  يكون  اأن  املتوقع  من 
اأنفا�س اأعمق من ال�شيجارة يف ال�شباح مقارنة باأي 
وقت اآخ��ر من اليوم. وه��ذا بحد ذات��ه يف�شر �شبب 
اإ�شابة هوؤالء املدخنني ب�شرطاين الفم والرئة، حيث اأن 
الدخان ي�شتمر فرتة اأطول يف الفم وي�شل الرئتني موادا �شامة 
اأكرث يف حالة اال�شتن�شاق العميق مقارنة باال�شتن�شاق العادي الذي 

يحدث يف االأوقات االأخرى من اليوم.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، فالتدخني بحد ذاته ي�شبب ال�شرطان يف 

مناطق متعددة من اجل�شم، من �شمنها الفم والرئة، غري اأن ال�شيجارة االأوىل 
حتمل امل�شوؤولية الكربى لالإ�شابة بهذين النوعني من ال�شرطان.

امل�شاعفات  من  وغريهما  القلب  واأم��را���س  بال�شرطان  الت�شبب  عن  وف�شال 
ال�شائعة، وجد اأن التدخني يف�شي اإىل االإ�شابة باأ�شرار عديدة قد يغفل البع�س 

عنها، منها ما يلي:
• و�شع "غ�شاوة" على التفكري، فقد وجدت درا�شات عدة اأن التدخني يوؤدي اإىل 
ا�شطراب الذاكرة والتفكري املنطقي يف منت�شف العمر. ويذكر اأن من ي�شابون 
با�شطراب معريف ب�شيط، والذي ي�شمل ا�شطراب التفكري املنطقي، يف منت�شف 

العمر تزيد احتمالية اإ�شابتهم باخلرف مع تقدم ال�شن.
•  زيادة احتمالية االإ�شابة بااللتهابات، فهناك دالئل ت�شري اإىل اأن التدخني 
يدمر االأغ�شية املخاطية التي حتمي اجلهاز التنف�شي، ما يتيح الفر�شة للجراثيم 
الر�شع  يعر�س  ال�شلبي  التدخني  اأن  ويذكر  بااللتهابات.  ال�شخ�س  الإ�شابة 
واالأطفال لالإ�شابة بالتهابات �شديدة يف اجلهاز التنف�شي قد تف�شي اإىل دخولهم 

للم�شت�شفيات.
•  االإ�شابة بالتجاعيد قبل ال�شن املعتادة لذلك، وذلك يف الوجه، ومناطق اأخرى 

غري متوقعة من اجل�شم، منها مقابل املرفقني.
•  الت�شريع بانقطاع احلي�س، وذلك ف�شال عن كونه ي�شبب العقم.

• اإ�شعاف الب�شر، وذلك كونه ي�شبب اأمرا�شا يف العيون قد تف�شي بدورها اإىل 
االإ�شابة ب�شعف الب�شر اأو العمى.

•  اإ�شعاف الهيكل العظمي وزيادة احتمالية االإ�شابة بتخلخل العظام، املعروفة 
به�شا�شة العظام، ف�شال عن اإبطاء عملية �شفاء الك�شور.

•  اإحلاق االأ�شرار باجلهاز املعدي املعوي، حيث اأنه قد ي�شبب قرحة املعدة 
وح�شى املرارة.

•  زيادة احتمالية االإ�شابة مبر�س ال�شكري.

اأخذ اأنفا�ض اأعمق من ال�سيجارة يف ال�سباح 
مقارنة باأي وقت اآخر من اليوم هو ما يف�سر 

�سبب اإ�سابة هوؤالء املدخنني ب�سرطاين 
الفم والرئة000
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 لو

• �شالح اخلاقاين

 لو ت�سورنا احلياة بال مباد
بال �سهادة 
بال كياء 

راية احلق فيها منك�سة 
والباطل يعلو , فال يعلى عليه 

واالمراء املفون يعبثون بالقيم 
ومقدرات  ال�سعوب 

والنا�ض قد متلكهم اخلوف 
و�ساروا اليعرفون ري اخل�سوع 

ملا يريده ال�سادة االقوياء 
اليجدون مثاال لالإقدام 

ي�ستنه�ض فيهم الهمم
ويحيي العزائم  

لو ت�سورنا احلياة بال �سرخة حق 
تزلزل اأركان الطغيان 

وترم الليل اأن يتك�ّسف عن �سبح بهي 
لو ت�سّورنا احلياة بال عا�سق للموت يف �سبيل الكرامة 

يقول للمنايا هلّمي, فهذا نحري  
اأقّدمه قربانا 

وهوؤالء اأبنائي وا�سحابي 
تخّطفيهم اأمام عيّني 

نكون قد ت�سّورنا احلياة بال ح�سني )عليه ال�سالم ( 

 ر�س�لة اإىل احل�سن
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دعوة للمشاركة
تدعو  شعبة ا�عالم الدولي الكتاب والمثقفين والمفكرين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر  في  للمساهمة 

بخدمة سيد الشهداء أبي عبد ا� الحسين (عليه السالم) 

من خالل المقاالت  والكتابات والبحوث ذات ا�طر ا�سالمّية 

، وسيتم نشر ما يوافق توّجهات المجلة وأهدافها العامة  .

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

وصفحتنا على الفيس بوك:
شعبة االعالم الدولي 

تابعوا إصداراتنا على موقع الشعبة

http://imhussain.com

• التسليم مباشرة إلى قسم ا�عالم في العتبة 
الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
ورسوله  يرضيه   لما  المؤمنين  جميع  تعالى   �ا وّفق 

وأهل بيته الطاهرين (صلوات ا� وسالمه عليهم)

نستقبل  مشاركاتكم على العناوين التالية:

• البريد االلكتروني للمجلة:                                                              

        armag@imhussain.com alrawdhamag@yahoo.com

مالحظة


